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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ευρωπαϊκές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι δημοσιονομικοί
περιορισμοί κατέστησαν αναγκαία την μεταρρύθμιση των κανόνων του ενωσιακού δικαίου για
τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε αφενός να γίνουν αυτοί απλούστεροι και αποτελεσματικότεροι
τόσο για τις αναθέτουσες δημόσιες αρχές, όσο και για τις επιχειρήσεις και αφετέρου να
εκτελούνται οι αγορές του δημοσίου με τον καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, σύμφωνα με τις
αρχές της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις
παραχώρησης, η Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά
με τις δημόσιες συμβάσεις και η Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Με τις νέες Οδηγίες
δίνεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να προωθούν τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στο πλαίσιο των
στρατηγικών τους για τις συμβάσεις.1
Μία από τις δράσεις του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Ελλάδας, είναι και ο
εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων. Η χάραξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης εθνικής πολιτικής της χώρας και
εργαλείο για την επίτευξη πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης, κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής
κατά της διαφθοράς με όρους χρηστής διακυβέρνησης (…….) Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική
διοίκηση προβαίνει, στην εκ βάθρων αναθεώρηση των δομών της δημόσιας διοίκησης και της
εν γένει φιλοσοφίας της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, με σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, τον εξ ορθολογισμό των κρατικών
δαπανών και των διοικητικών πρακτικών, την ανάδειξη μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής
αγοράς δημοσίων συμβάσεων ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.2
Οι δημόσιες προμήθειες προσφέρουν «οξυγόνο» στην οικονομία μίας χώρας, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην ανάπτυξή της και βελτιώνοντας συνεχώς τους οικονομικούς δείκτες της,
αυξάνοντας ακολούθως και την κοινωνική ευημερία και τους όρους διαβίωσης των πολιτών.

1

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020», Σελ. 17
2
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020»
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2.
2.1.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Ορισμός Κρατικής Προμήθειας

Ως κρατικές προμήθειες ορίζονται οι αγορές που πραγματοποιούν οι διάφορες υπηρεσίες και
οι φορείς του Δημοσίου (δηλαδή όλα τα Υπουργεία, τα Νοσοκομεία, κλπ.), οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δηλ. οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι και οι Κοινότητες) και οι
ΔΕΚΟ δηλ. οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί, εννοώντας αυτές που ανήκουν εξ’
ολοκλήρου ή σε ένα ποσοστό στο Δημόσιο (όπως η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ, ΟΣΕ, κλπ.). Οι αγορές αυτές
αφορούν σε αγαθά/είδη, υπηρεσίες και στην υλοποίηση έργων, που κρίνονται απαραίτητα για
την λειτουργία των παραπάνω φορέων και πραγματοποιούνται μέσω διαγωνισμών. Οι
προμήθειες του δημοσίου αποτελούν σημαντικότατο κομμάτι της οικονομίας και συνδέονται
άμεσα με την δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Συναρτώμενες οι προμήθειες ειδών &
υπηρεσιών και η ανάληψη και εκτέλεση έργων, γίνεται άμεσα αντιληπτή η βαρύτητα και η
σημασία της διαδικασίας αυτής, μιας και αποτελούν κινητήριο μοχλό για την αύξηση της
επιχειρηματικότητας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τονώνουν την οικονομία μέσω
των επενδύσεων που τελούνται και της αύξησης της απασχόλησης. Κάθε χρόνο, δαπανώνται
πολύ μεγάλα ποσά από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα,
προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά/είδη και να εξασφαλίσουν τις
απαραίτητες παροχές τεχνικών υπηρεσιών, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους.
2.2.

Οι δημόσιες δαπάνες

Οι δημόσιες δαπάνες λοιπόν, οι οποίες κατευθύνονται στην αγορά υλικών, ειδών, υπηρεσιών
αλλά και στην εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων, έχουν ως υπόβαθρο την διεξαγωγή
διαγωνισμών και την ακόλουθη σύναψη συμβάσεων. Οι δημόσιοι φορείς δηλαδή, δεν
απευθύνονται ατομικά και με μεμονωμένο τρόπο στους εμπόρους για να εξασφαλίσουν τα
απαραίτητα είδη για την λειτουργία τους (π.χ. υλικοτεχνικός εξοπλισμός – έπιπλα, Η/Υ, κλπ.
ενός υπουργείου, ή οι προμήθειες ενός νοσοκομείου σε φάρμακα, ιατρικό υλικό και
μηχανήματα, ή η ανέγερση ενός νέου κτιρίου για την στέγαση σχολείου – ένα τεχνικό έργο
δηλαδή, το οποίο θα ενσωματώσει τόσο υλικά αλλά και παρεχόμενες υπηρεσίες-εργασίες),
αλλά αναζητούν τις πηγές προμήθειάς τους, με την μορφή της διεξαγωγής διαγωνισμών.
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2.3.

Δημόσιες Επενδύσεις

Εάν συγκεντρώσουμε το σύνολο του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων,
διαπιστώνουμε ότι αφορά αποκλειστικά σχεδόν, συμβάσεις προμηθειών του ευρύτερου
δημοσίου τομέα. «Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2016 …..,
προκύπτει ότι οι συνολικές δαπάνες του ΠΔΕ ανήλθαν στα 6,288 δισ. Ευρώ ….., στο πλάνο της
συνολικής μεταρρύθμισης του πλαισίου υλοποίησης των δημόσιων επενδύσεων το 2016,
δρομολογήθηκαν και συνεχίζονται το 2017 σχέδια δράσης προς ενίσχυση των διαδικασιών
αξιολόγησης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, ώστε να χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι
πλέον επιτακτικές αναπτυξιακές ανάγκες, με κύριο γνώμονα την κοινωνική συνοχή.
Αναφορικά με την αύξηση του εθνικού σκέλους του προγράμματος για το τρέχον έτος,
σημειώνεται ότι οι δράσεις που προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν αφορούν
κυρίως προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, συντήρησης υποδομών,
αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές
καταστροφές, με ενίσχυση των πληγέντων από αυτές.
Επίσης θα χρηματοδοτηθούν κοινωνικά προγράμματα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού, καθώς και προγράμματα για την ορθολογική οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της
Δημόσιας Διοίκησης».3
2.4.

Δημόσιοι φορείς ως αναθέτουσες αρχές

Στον νέο Νόμο 4412/2016, στο άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ.1 εδάφιο β΄ της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), όσον αφορά τους δημόσιους
φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες και αναλαμβάνουν τον ρόλο των αναθετουσών
αρχών, νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή και περισσότερων
οργανισμών δημοσίου δικαίου, Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός:
α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού
συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα,
β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

3

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1510480/giati-perissepsan-kefalaia-apo-to-programmadhmosi.html, της 30 Απρ. 2017
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γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος,
τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του
οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου
περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού
συμβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Ως αναθέτοντες φορείς νοούνται:
α) Αναθέτουσες αρχές, οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που
αφορούν τους τομείς Αερίου, Θερμότητας και Ηλεκτρισμού, Ύδατος, Υπηρεσίες μεταφορών,
Ταχυδρομικών υπηρεσιών, Αναζήτησης-εξόρυξης και συλλογής πετρελαίου/αερίου/άνθρακα/
άλλων στερεών καυσίμων, Διάθεσης λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς, όταν
συνάπτουν συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της
συγκεκριμένης δραστηριότητας.
β) Δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή
έμμεσα καθοριστική επιρροή, είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδοτική συμμετοχή, είτε
λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες στους
τομείς Αερίου, Θερμότητας και Ηλεκτρισμού, Ύδατος, Υπηρεσίες μεταφορών, Ταχυδρομικών
υπηρεσιών, Αναζήτησης-εξόρυξης και συλλογής πετρελαίου/αερίου/άνθρακα/άλλων στερεών
καυσίμων, Διάθεσης λιμένων και αερολιμένων σε μεταφορείς, όταν συνάπτουν συμβάσεις
έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριμένης
δραστηριότητας (Για τους σκοπούς αυτής της περίπτωσης, η καθοριστική επιρροή επί της
επιχείρησης εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή
έμμεσα, κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή
διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει
η επιχείρηση, ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης).
γ) Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε αναθέτουσες αρχές ούτε αναθέτοντες φορείς, και
ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που
αναφέρονται παραπάνω στους τομείς των: Αερίου, Θερμότητας και Ηλεκτρισμού, Ύδατος,
Υπηρεσίες μεταφορών, Ταχυδρομικών υπηρεσιών, Αναζήτησης-εξόρυξης και συλλογής
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πετρελαίου/αερίου/άνθρακα/άλλων στερεών καυσίμων, Διάθεσης λιμένων και αερολιμένων
σε μεταφορείς, και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από
αρμόδια κρατική αρχή. (Για τους σκοπούς αυτής της περίπτωσης γ', ειδικά ή αποκλειστικά
δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που χορηγούνται από αρμόδια αρχή, δυνάμει διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας η οποία έχει ως αποτέλεσμα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους
φορείς η άσκηση δραστηριότητας και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να
ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή).
2.5.
Ο

Κεντρικός σχεδιασμός
κεντρικός

όμως

σχεδιασμός,

προγραμματισμός

και

γενικός

συντονισμός

των

δραστηριοτήτων αγορών -οι επονομαζόμενες αλλιώς στον νέο Νόμο 4412/2016 Εθνικές
Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ)- είναι οι:
(α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών κλπ. υπηρεσιών,
(β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
για τις συμβάσεις Προμηθειών & γενικών υπηρεσιών,
(γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας για συμβάσεις ιατροτεχνολογικών,
υγειονομικών, φαρμακευτικών ειδών και συναφών υπηρεσιών, που αναφέρονται και
παρακάτω στο κείμενο.
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3.
3.1.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Δημόσιες Συμβάσεις – ορισμοί και βασικές έννοιες

«Οι δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση
έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες
συνάπτονται έναντι αμοιβής με μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, καλούνται δημόσιες
συμβάσεις και αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕγχΠ της ΕΕ. Όμως, μόνο ένα
μικρό ποσοστό δημοσίων συμβάσεων ανατίθεται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή των
αρχών της εσωτερικής αγοράς στις συμβάσεις αυτές διασφαλίζει καλύτερη κατανομή των
οικονομικών πόρων και πιο ορθολογική χρήση των δημόσιων κονδυλίων. Το 2014, εγκρίθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ένα νέο πακέτο για τις δημόσιες συμβάσεις,
με στόχο να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να καταστούν πιο ευέλικτες, προκειμένου να
ενθαρρυνθεί η πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις για τις ΜΜΕ και για να εξασφαλιστεί ότι θα
δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Το νομοθετικό
πλαίσιο περιλαμβάνει την οδηγία 2014/24/EΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις
δημόσιες συμβάσεις (κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και την οδηγία 2014/25/EΕ της 26ης
Φεβρουαρίου

2014

σχετικά

με

συμβάσεις

που

συνάπτονται

από

φορείς

που

δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών (κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ). Η νέα δέσμη μέτρων για τις
δημόσιες συμβάσεις ολοκληρώνεται με μια νέα οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης
(οδηγία 2014/23/EΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων
παραχώρησης), η οποία θεσπίζει κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την ανάθεση των συμβάσεων
παραχώρησης, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι οικονομικοί παράγοντες της ΕΕ θα έχουν
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, παρέχοντας μεγαλύτερη
ασφάλεια σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο.»4

Σύμβαση είναι μία γραπτή συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών, που σκοπό έχει την
παραγωγή έννομου αποτελέσματος. Μία γραπτή σύμβαση ορίζει το αντικείμενό της σαφώς
και ξεκάθαρα, περιγράφοντας στους όρους της, όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να
περαιωθεί το έργο ή να ολοκληρωθεί μία προμήθεια, ορίζει το ύψος του οικονομικού
4

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.2.html
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τιμήματος και τους όρους πληρωμής αυτού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συμφωνίας
και εν γένει είναι μία νομική σχέση, με δεσμευτικούς όρους για όλους τους συμβαλλόμενους.
Αναλυτικά, το κείμενο μίας σύμβασης, πρέπει να περιλαμβάνει: τον τόπο και χρόνο
υπογραφής της συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη (νόμιμοι εκπρόσωποι που δεσμεύουν με
την υπογραφή τους), τις ποσότητες και την περιγραφή των προς προμήθεια υλικών/ειδών ή
υπηρεσιών, το οικονομικό αντάλλαγμα, τον χρόνο-τόπο-τρόπο παράδοσης αυτών, τις
προβλεπόμενες εγγυήσεις (εγγύηση καλής εκτέλεσης & φορέα έκδοσης αυτών), τις
προβλεπόμενες ρήτρες, τον χρόνο & τρόπο αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος και τον
τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
Στον νέο ισχύοντα Ν. 4412/2016 όπως ενσωματώθηκαν οι παραπάνω οδηγίες της ΕΕ,
ορίζονται τα παρακάτω στο άρθρο 2 Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β΄ της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ):
«…5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών»
νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή
περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών
αρχών/αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την
προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που
έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:
α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α΄ και
στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β΄,
β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,
γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει
η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη
μελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών
μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής
λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών (…) απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης, με τη χρήση
τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις,
επισκευές - συντηρήσεις κατά τη λειτουργία, κατεδαφίσεις υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες
οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικώνενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και
αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως
οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του
συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών,
8) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη
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μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί
να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
9) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι
συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην
περίπτωση 6.
(α) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την
παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (…), όταν οι μελέτες δεν
εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής,
(β) ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, (…), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών
υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό,
προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση
επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της
οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης
τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών
υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις
συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι
μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και οι
μελέτες συστημάτων πληροφορικής, εκτός εάν σχετίζονται με έργο κατά την έννοια της
περίπτωσης 7 ή με εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (…).
10) ως «συμφωνία - πλαίσιο» νοείται μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας ή ενός ή
περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων
οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις
συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως
όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες….»5
Η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που ακολουθείται συχνότερα από τα κράτη μέλη
είναι εκείνη του ανοιχτού διαγωνισμού. Η αξία των συμβάσεων που έχουν ανατεθεί μέσω της
εν λόγω διαδικασίας αποτελεί το 51% της αξίας όλων των συμβάσεων που ανατέθηκαν και
δημοσιεύτηκαν το 2011 και οποίες αντιπροσωπεύουν το 75% του συνόλου των
γνωστοποιήσεων ανάθεσης σύμβασης. Η δεύτερη πιο δημοφιλής διαδικασία σύναψης είναι η
κλειστή διαδικασία.6

5

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art2
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020», Σελ 7.
6
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4. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, αυτό βασίζεται σε μία
σειρά γενικών αρχών, οι οποίες αποτυπώνονται στις διατάξεις της Συνθήκης για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αυτές οι διατάξεις, έχουν μεν ενσωματωθεί στο
εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών μέσω της νομοθεσίας, αλλά εκφράζουν συνολικά και τους
γενικότερους σκοπούς της Ένωσης.
4.1.

Βασικές Αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις

Πιο συγκεκριμένα: Η Αρχή του Ελεύθερου Ανταγωνισμού: η Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να
μεριμνά για την οικονομική πρόοδο των κρατών-μελών της, καθώς επίσης και να πριμοδοτεί
την τεχνολογική πρόοδο, την καινοτομία και την χρήση και υιοθέτηση προηγμένων
τεχνολογικών εφαρμογών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και προκειμένου να εξασφαλίζεται η
υψηλότερη δυνατή ποιότητα των προσφερόμενων ειδών & υπηρεσιών, ευνοείται ο υγιής
ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις και παρέχεται μέριμνα για την παρεμπόδιση της
δημιουργίας μονοπωλίων αλλά και κάθε άλλης πρακτικής που στρεβλώνει τον γνήσιο
ανταγωνισμό και παρεμποδίζει την υγιή λειτουργία της Αγοράς. Επίσης βασική μέριμνα
αποτελεί η εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής ισότιμα, όσο το δυνατόν περισσότερων
επιχειρήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να μην δημιουργούνται καθόλου ει δυνατόν- εμπόδια στον ανταγωνισμό.
Η Αρχή της Δημοσιότητας: οι αγορές ειδών αλλά και προμηθειών στις οποίες προβαίνει το
Δημόσιο, πρέπει να γνωστοποιούνται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και πλέον θεσπίζονται
και διευρύνεται η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων για τις διαδικασίες προμήθειας. «Η
διαφάνεια με την έννοια της δημοσιότητας αποσκοπεί στο άνοιγμα της ανταγωνιστικής
διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων σε κατά το δυνατόν περισσότερους ανταγωνιστές. Υπό το
πρίσμα αυτό, η διαφάνεια προβάλλει ως η πρώτη προϋπόθεση της ύπαρξης υγιούς
ανταγωνισμού και είναι τόσο ουσιώδης όσο και η έννοια του ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό
αφορά όλους τους ουσιώδεις όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας της δημόσιας σύμβασης,
δηλαδή δεν αφορά μόνον στη δημοσιότητα των όρων της διακήρυξης, αλλά καταλαμβάνει
επίσης τη διατύπωση, την ερμηνεία και την εφαρμογή τους. Έτσι η αρχή της δημοσιότητας και
της διαφάνειας επιβάλει σαφή και ακριβή μνεία των ελάχιστων όρων συμμετοχής στη
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διαγωνιστική διαδικασία στην ίδια τη διακήρυξη, χωρίς να αρκεί η παραπομπή μέσω της
διακήρυξης σε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας».7
Η Αρχή της Διαφάνειας: όλοι οι όροι και οι κανόνες οι οποίοι διέπουν ολόκληρη την
διαδικασία δημοπράτησης, επιλογής και έως την ανάθεση και το τελικό στάδιο υπογραφής
σύμβασης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορισμένοι εκ των προτέρων, γνωστοί και
διατυπωμένοι με σαφήνεια καθώς και να ισχύουν αμετάβλητοι καθ’ όλη την διάρκεια της
διαδικασίας. «Η αρχή της διαφάνειας συνδέεται και με το αμερόληπτο της διεξαγωγής της
σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας στις δημόσιες συμβάσεις, με συνεπαγόμενο γεγονός τη
διασφάλιση υπέρ όλων των πιθανών αναδόχων προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που να
καθιστά δυνατό το άνοιγμα στον ανταγωνισμό του τομέα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον
έλεγχο της αμερόληπτης διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης. Συνακόλουθα η υποχρέωση
διαφάνειας έχει κατ' ουσίαν ως σκοπό να αποκλείει τον κίνδυνο ευνοιοκρατίας και
αυθαιρεσίας εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.»8
Η Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης: οι όροι και οι διαδικασίες για την διεξαγωγή ενός
διαγωνισμού δεν θα πρέπει να κάνουν οιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων τόσο της
ίδιας της χώρας, όσο και να αποκλείουν την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, σε
επιχειρήσεις άλλης χώρας.
4.2.

Γενικά χαρακτηριστικά του νέου Ν. 4412/2016

Ο νέος νόμος που υιοθετήθηκε στην χώρα μας Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016, θεσπίζει πλέον συνολικά κανόνες για όλο το φάσμα
των δημοσίων έργων καθώς και για κάθε είδος προμηθειών και υπηρεσιών, υιοθετώντας τις
υποδείξεις

των

κοινοτικών

οδηγιών.

Συγκεκριμένα

κανονίζει

τις

διαδικασίες

προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
αυτών και της παροχής τεχνικών και άλλων υπηρεσιών καθώς επίσης και τους τρόπους
προμηθειών ειδών & εξοπλισμού και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Επιπλέον ορίζει κανόνες
για την άσκηση ελέγχου από την πλευρά του δημοσίου τομέα, για την διαδικασία επίλυσης
7

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015, ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” http://www.hsppa.gr/images/docs/20150630_2984-Kateythyntiria_Odigia_9.pdf
8
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015, ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” http://www.hsppa.gr/images/docs/20150630_2984-Kateythyntiria_Odigia_9.pdf
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τυχόν διαφορών πριν από την σύναψη σύμβασης για δημόσια έργα, προμήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και του τρόπου άσκησης προδικαστικής προσφυγής. Με αυτόν τον Νόμο,
προσαρμόζεται μεν η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ –που
αφορά τις δημόσιες προμήθειες- και 2014/25/ΕΕ –που αφορά τις προμήθειες στους τομείς της
ενέργειας, ύδατος, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά επιπλέον κωδικοποιούνται
σε ένα ενιαίο κείμενο όλα τα έως και σήμερα ισχύοντα και διάσπαρτα νομοθετήματα και
καταργούνται όλα τα ειδικότερα νομοθετήματα όπως αυτά του ΕΚΠΟΤΑ, της ΔΕΗ, ΕΡΓΑΟΣΕ,
ΕΥΑΘ, που ίσχυαν.
4.3.

Κύριοι στόχοι του νέου Ν. 4412/2016

Ως κύριοι στόχοι του νέου Ν. 4412/2016 με την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών
2014/24/EΕ, 2014/25/EΕ και 2014/23/EΕ διαφαίνονται οι:
1. Η απλούστευση των κανόνων της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και της διαδικασίας
προμηθειών & υπηρεσιών. 2. Η επέκταση και η γενίκευση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων
και της πληροφορικής, ως τρόπου διεξαγωγής των διαγωνισμών και επικοινωνίας με τους
φορείς. 3. Η δραστική μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που
απαιτούντο προκειμένου να διευκολυνθούν και οι οικονομικοί φορείς αλλά και οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, προσβλέποντας στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και
παρέχοντας ευελιξία στους οικονομικούς φορείς προκειμένου να επιλέξουν τον κατάλληλο
προσφέροντα και να αναθέσουν την υλοποίηση της σύμβασης, εισάγοντας κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια και στοχεύοντας στην ενίσχυση της καινοτομίας. 4. Η διευκόλυνση
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες για
δημόσιες συμβάσεις, στοχεύοντας στην μείωση των επιβαρύνσεων και την ελαχιστοποίηση
του σχετικού κόστους, τόσο για το στάδιο της συμμετοχής (π.χ. μικρός αριθμός
δικαιολογητικών εγγράφων συμμετοχής, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο 2%), αλλά και
στο στάδιο υπογραφής, ανάληψης και υλοποίησης μίας σύμβασης. 5. Η αποφυγή
συγκρούσεων συμφερόντων και διαφθοράς ώστε να διασφαλίζεται η κατά το μέγιστο
ακεραιότητα της διαδικασίας και η διαφάνεια, εισάγοντας πλέον υποχρεώσεις για την χρηστή
διακυβέρνηση στις δημόσιες συμβάσεις.
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4.4.

Καινοτομίες του νέου Ν. 4412/2016

Οι καινοτομίες που υπεισέρχονται με τον νέο Ν. 4412/2016 και την ενσωμάτωση των
κοινοτικών οδηγιών, αφορούν στα παρακάτω κυρίως σημεία:
4.4.1. Τα συστήματα ανάθεσης που δίδεται έμφαση στον Ν. 4412/2016
Στον νέο Νόμο, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων, κυρίως μέσω των συστημάτων: (α) του ανταγωνιστικού διαλόγου και (β) της
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Αναλυτικότερα:
Όσον αφορά τον ανταγωνιστικό διάλογο: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές
και οι φορείς αγνοούν τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για την δημιουργία ενός
έργου και δεν διαθέτουν ειδικότερες γνώσεις για τις λεπτομέρειες ενός έργου, το οποίο
χρειάζεται να δημοπρατήσουν προς υλοποίηση. Έτσι καθίσταται δύσκολη, η σύνταξη και η
δημοσίευση της προκήρυξης και των λοιπών τευχών, με προσδιορισμένες όλες τις τεχνικές
λεπτομέρειες ανάθεσης, κυρίως αφορώντα πρωτότυπα και πολύπλοκα έργα. Τέτοια έργα
θεωρούνται πως είναι εκείνα που η αναθέτουσα Αρχή δεν είναι σε θέση να καθορίσει μόνη της
λόγω της περιορισμένης εμπειρίας της, έστω τουλάχιστον στο περίπου τί ανάγκες έχει για την
αποπεράτωση του, αλλά και γενικότερα ως προς την τεχνική οργάνωση του όλου σχεδίου. Σε
τέτοιες καταστάσεις, όπου η συμμετοχή των ιδιωτών είναι απαραίτητη για να καθοριστεί το
συμβατικό αντικείμενο, δηλαδή για περίπλοκες συμβάσεις, υιοθετείται η διαδικασία του
ανταγωνιστικού διαλόγου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε όμως, ότι το εθνικό
δίκαιο (κάθε κράτους-μέλους) θα πρέπει να έχει προβλέψει/μεριμνήσει, ούτως ώστε να μην
γίνει κατάχρηση αυτής της διαδικασίας, καθώς το πρόσχημα της «πολύπλοκης σύμβασης»
μπορεί πολλές φορές να λειτουργήσει ως άλλοθι για την αποφυγή της κλειστής ή της ανοικτής
διαδικασίας από τις αναθέτουσες αρχές.
Όταν λοιπόν οι αναθέτουσες αρχές, δεν διαθέτουν την υλικοτεχνική γνώση και
αντικειμενικά:
- δεν είναι σε θέση να καθορίσουν τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στόχους που επιθυμούν και
- δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την νομική ή/και χρηματοοικονομική οργάνωση ενός
ολοκληρωμένου τεχνικού σχεδίου, μπορούν να αξιοποιούν το σύστημα του ανταγωνιστικού
διαλόγου. Όσον αφορά στον προσδιορισμό, του τί σημαίνει «πολύπλοκη σύμβαση»,
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αναφέρουμε ορισμένα κριτήρια: α) Ικανότητες που λίγοι έχουν προσβασιμότητα (π.χ. η
εγκατάσταση και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων «IBM 4690 OS» μπορεί να θεωρηθεί
«πολύπλοκη» σε αντίθεση με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, που είναι
εξαιρετικά διαδεδομένο στον πληθυσμό). β) Τεχνικές Γνώσεις της Αρχής (π.χ., οι εγκαταστάσεις
θέρμανσης στην Ισλανδία, δεν έχουν καμία σχέση με της Ελλάδας, καθώς χρησιμοποιούν
σωληνώσεις που βασίζονται στη θερμότητα του εδάφους, πράγμα άγνωστο για τις ελληνικές
τεχνικές υπηρεσίες).
Όσον αφορά την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση: Οι περισσότερες
αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία μόνο σε έναν
περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, για παράδειγμα για προμήθειες που προορίζονται
αποκλειστικά για έρευνα ή για δοκιμές και επίσης την χρησιμοποιούν ως συνήθη διαδικασία
σε ορισμένους τομείς, όπως στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών ή των
ταχυδρομικών υπηρεσιών.9
Κατά τη διαδικασία αυτή η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει στα έγγραφα του διαγωνισμού να
καθορίζει τα βήματα της διαπραγμάτευσης και τους όρους που θα αποτελέσουν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιοριστικά στις περιπτώσεις, όπως στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών ή των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Από τον ορισμό προκύπτει ότι το
κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, είναι ότι οι
Αναθέτουσες Αρχές διαπραγματεύονται με τις προσφέρουσες επιχειρήσεις, τους όρους της
σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι οι Αναθέτουσες Αρχές όταν προσφεύγουν στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση, μπορούν:
- να προσκαλούν τους Υποψηφίους με σκοπό την ανάθεση σύμβασης έργου, προμήθειας ή
υπηρεσιών και ταυτόχρονα μπορούν
- να συζητούν και να διαπραγματεύονται με τους Υποψηφίους που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση, τους όρους της σχετικής σύμβασης που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη
πρόσκληση.
Κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να ενεργεί
ευέλικτα όχι μόνο ως προς την ανάθεση της σύμβασης αλλά και κατά τη διάρκεια της
9

http://europa.eu/youreurope/business/public-tenders/rules-procedures/index_el.htm
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διαδικασίας μίας πρόσκλησης ή ενός διαγωνισμού που γίνεται με τη διαδικασία αυτή. Οφείλει
να ακολουθεί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να ενεργεί ως δημόσια αρχή
εφαρμόζοντας αυτές, καθώς και τις αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις (π.χ.
διαφάνεια, ίση μεταχείριση κλπ.) και τις αρχές της καλής και χρηστής διοίκησης (π.χ. κώδικες
δεοντολογίας), ιδιαίτερα όταν:
- Προσδιορίζει τους συμβατικούς όρους των εγγράφων του διαγωνισμού (τεχνικές
προδιαγραφές, τιμές, χρονοδιαγράμματα, τους ουσιώδεις και μη ουσιώδεις όρους της
σύμβασης κλπ.).
- Αξιολογεί τις προσφορές και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και διαπραγματεύεται τις
προσφορές αυτές. 10
4.4.2. Υιοθέτηση ηλεκτρονικών μέσων και Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Χρησιμοποιούνται πλέον ευρύτατα τα ηλεκτρονικά μέσα πληροφορικής προκειμένου να
επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα και να διασφαλίζεται η διαφάνεια των διαδικασιών
ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών. Για αυτό τον λόγο έχει
δημιουργηθεί το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και
υποχρεωτικά πλέον χρησιμοποιείται ευρύτατα από όλους τους φορείς. Οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεωτικά χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, όλων
των δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Επίσης
δημιουργείται το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στο οποίο
συλλέγονται και κατόπιν δημοσιεύονται στοιχεία για τις συμβάσεις που συνάπτονται με κάθε
τρόπο, είτε γραπτές, είτε προφορικές είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε αυτό το μητρώο ΚΗΜΔΗΣ
καταχωρούνται όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία για συμβάσεις από 1.000 ευρώ και άνω, όπως οι
αποφάσεις των αρμοδίων για την δέσμευση της πίστωσης, η προκήρυξη & η διακήρυξη, η
απόφαση της ανάθεσης και της κατακύρωσης, η γνωστοποίηση της σύμβασης και η κάθε
εντολή πληρωμής.

10

http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHSGR/HTML/index.html?5_1_what_is_procedure_with_negotiation.htm
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4.4.3. Μείωση δικαιολογητικών, Ευρωπαϊκά Ενιαία Έγγραφα Σύμβασης (ΕΕΕΣ) &
Προμήθειας (ΕΕΕΠ), σύστημα e-Certis
Μειώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών και λοιπών πιστοποιητικών κατά την διαδικασία
συμμετοχής σε διαγωνιστική διαδικασία και πλέον χρησιμοποιείται για τις δημόσιες
συμβάσεις άνω των ορίων, ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), που ενέχει την
θέση υπεύθυνης δήλωσης ως προκαταρκτική απόδειξη που αντικαθιστά όλα τα επιμέρους και
πολυάριθμα προηγούμενα δικαιολογητικά διαφόρων δημόσιων φορέων, ενώ και για τις
δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, καταρτίστηκε ένα τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης κατά το υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ) το οποίο
απαλλάσσει κατά το στάδιο της συμμετοχής, από την υποχρέωση προσκόμισης διαφόρων
πιστοποιητικών & εγγράφων για τις περιπτώσεις αποκλεισμού. Πλέον γίνεται υποχρεωτική η
χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος e-Certis, από το οποίο μπορούν να αναζητούνται και να
ανταλλάσσονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά και αποδεικτικά έγγραφα, το επονομαζόμενο
«επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών».
4.4.4. Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών, Κεντρικές Αρχές Αγορών, Διαδικασία Διαβούλευσης
Ορίζονται και συγκεκριμενοποιούνται ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ), με
αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τον γενικό συντονισμό των
δραστηριοτήτων αγορών, οι:
(α) η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για
τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών κλπ υπηρεσιών,
(β) η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
για τις συμβάσεις Προμηθειών & γενικών υπηρεσιών,
(γ) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας για συμβάσεις ιατροτεχνολογικών,
υγειονομικών, φαρμακευτικών ειδών και συναφών υπηρεσιών.
Επίσης προσδιορίζονται και οι Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ), που θα έχουν σαν στόχο την
επίτευξη οικονομιών κλίμακος και την μείωση του κόστους συναλλαγής, οι οποίες είναι
αναθέτουσες αρχές που παρέχουν κεντρικές δραστηριότητες αγορών δηλ. δραστηριότητες που
διεξάγονται σε μόνιμη βάση, είτε με την μορφή (α) απόκτησης αγαθών ή υπηρεσιών που
προορίζονται για αναθέτουσες αρχές, είτε (β) ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή σύναψης

Ιούλιος-Νοέμβριος 2017

Page 20/59

Μηχανισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Έργων & Προμηθειών

συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή/και υπηρεσίες, που προορίζονται για αναθέτουσες
αρχές και φορείς. Οι Κεντρικές Αρχές Αγορών είναι: είτε αναθέτουσες αρχές που παρέχουν
κεντρικές δραστηριότητες αγορών, είτε είναι ένας αναθέτων φορέας που παρέχει κεντρικές
δραστηριότητες αγορών και αφορά στους οικονομικούς τομείς των: φυσικού αερίου &
θερμότητας, ηλεκτρισμού, ύδατος, υπηρεσιών μεταφορών, λιμένων και αερολιμένων,
ταχυδρομικών υπηρεσιών και εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτησης ή
εξόρυξης άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων (άρθρο 2, άρθρο 40 & 41, άρθρο 228 έως
234).
Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές πριν από την διαδικασία σύναψης σύμβασης, μπορούν να
διεξάγουν προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την αγορά, για να ενημερώνουν τους
οικονομικούς φορείς για τις απαιτήσεις τους. Αυτά τα αιτήματα για διαβούλευση, αναρτώνται
στο ΕΣΗΔΗΣ από την κάθε ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή, με την μορφή πρόσκλησης προς
κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (π.χ. επιχείρηση) αναφέροντας τα στοιχεία της αρχής,
το αντικείμενο της σύμβασης και την προθεσμία υποβολής των σχετικών παρατηρήσεων, εάν
μάλιστα οι προσκλήσεις απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, η εκάστοτε
αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει την εχεμύθεια των οικονομικών φορέων. (βλπ. άρθρο 47). Για
αυτήν την διαδικασία, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν ή και να δέχονται τις
συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών ή συμμετεχόντων της αγοράς
προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές της διακήρυξης και τον
σχεδιασμό της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και εφόσον αυτές οι συμβουλές δεν
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού και παραβίαση των αρχών της αποφυγής των
διακρίσεων και της διαφάνειας. (βλπ. άρθρο 46). Επιπροσθέτως εάν μία υποψήφια
επιχείρηση/προσφέρων, σχετίζεται με μία άλλη επιχείρηση η οποία έχει παράσχει
πληροφορίες στην αναθέτουσα αρχή, κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και μέσω της
διαδικασίας διαβούλευσης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει μέτρα για την διασφάλιση της μη
στρέβλωσης του ανταγωνισμού, όπως το να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους υποψήφιους
προσφέροντες, όλες τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν κατά την προηγούμενη
προετοιμασία της διαδικασίας, με σκοπό να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
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4.4.5. Διευκολύνσεις για την συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες
Προκειμένου

να

ευκολυνθούν

να

συμμετάσχουν

στις

διαγωνιστικές

διαδικασίες

περισσότερες επιχειρήσεις και έτσι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, για πρώτη φορά στο άρθρο
73 και 74 του νέου νόμου, θεσπίζεται ο μη αποκλεισμός από διαγωνισμό ενός οικονομικού
φορέα όταν μικρά ποσά –χωρίς να προσδιορίζονται όμως ακριβώς τα ποσά– που αφορούν
φόρους ή εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί, ή ακόμη όταν ο
οικονομικός φορέας/επιχείρηση έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους. Επίσης καθορίζονται: το ύψος της εγγύησης συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ενώ δεν απαιτείται εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό ή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης. Τέλος, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης, δεν μπορεί πλέον να υπερβαίνει το 5% της αξίας της σύμβασης.
4.4.6. Περιβαλλοντική διαχείριση, “πράσινες” συμβάσεις και κοινωνικός χαρακτήρας
συμβάσεων – Πιστοποιητικά & Πρότυπα διασφάλισης
Τις τελευταίες δεκαετίες, έγινε πασιφανής η ανάγκη για την υιοθέτηση κανόνων
περιβαλλοντικής προστασίας και ακόμη από την δεκαετία του ’90 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
«Πράσινη Βίβλο» πρότεινε τα περιβαλλοντικά κριτήρια ως απαραίτητα για τις διαδικασίες
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων. Οι οικολογικές δημόσιες συμβάσεις θα μπορούσαν να
αποτελέσουν παράδειγμα και να κατευθύνουν και να επηρεάσουν την αγορά προς την
βελτίωση και αλλαγή των αγαθών αλλά και των υπηρεσιών. Ακολούθως και με την επιλογή
-όπου είναι δυνατόν οικολογικών συμβάσεων- οι δημόσιες αναθέτουσες αρχές θα
μπορούσαν να παρέχουν στη βιομηχανία κίνητρα για την ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών
και κατ’ επέκταση οικολογικών προϊόντων, δεδομένου ότι οι Δημόσιες αναθέτουσες αρχές
καλύπτουν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές,
ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, κλπ.).
Στον νέο νόμο 4412/2016, γίνεται πλέον ειδική μνεία (βλπ. άρθρο 82), στις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις κατά την διαδικασία ανάθεσης, και οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την
προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών που να βεβαιώνουν πλέον ότι ο κάθε οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα πρότυπα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και έτσι
παραπέμπει στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της ευρωπαϊκής
ένωσης ή σε άλλα αναγνωρισμένα συστήματα από άλλους οργανισμούς, σύμφωνα με τα
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ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που εκδίδουν και πιστοποιούν, διαπιστευμένοι οργανισμοί.
Δίδεται πλέον σημαντική προσοχή στα περιβαλλοντικά κριτήρια και διαφαίνεται μία σοβαρή
στροφή προς τις «πράσινες» συμβάσεις, με έμφαση στον οικολογικό χαρακτήρα των έργων και
τονίζεται η χρησιμοποίηση προϊόντων/ειδών περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και
υπηρεσίες/εργασίες που θα λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.
Επίσης στο άρθρο 309 του Ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της οδηγίας
2014/25/ΕΕ, γίνεται αναφορά: (1) εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την προσκόμιση
πιστοποιητικών (από ανεξάρτητους φορείς) που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας συμπεριλαμβανομένων της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης
ποιότητας

βάσει

σχετικών

ευρωπαϊκών

προτύπων

που

έχουν

πιστοποιηθεί

από

διαπιστευμένους οργανισμούς, (2) εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή
πιστοποιητικών (από ανεξάρτητους φορείς) που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης.
Αυτή η διάταξη βέβαια, έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό, όπως φαίνεται στο
παρακάτω κείμενο-επιστολή του ΣΑΤΕ της 27.10.2016, που απευθύνεται προς τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων και τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΥΣΥ: «Δεν έχει νόημα και δεν είναι
αποδεκτή η επιβολή έστω και δυνητικής απαίτησης από πλευράς των αναθετουσών αρχών
πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, με βάση πρότυπα π.χ. περιβαλλοντικής ή
ενεργειακής διαχείρισης (ISO EN 14000, ISO EN 50001) ή/και διαχείρισης της ποιότητας (π.χ.
ISO EN 9001) ή/και διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. OHAS 18001), ως
προαπαιτούμενο για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων, σε
αντίθεση ενδεχόμενα με προμηθευτές αγαθών ή/και παρόχους υπηρεσιών για τους οποίους
δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής τους σε μητρώο αντίστοιχο του ΜΕΕΠ. Για τις
κατασκευαστικές εταιρείες που εγγράφονται στο ΜΕΕΠ, τέτοιες απαιτήσεις ή/και άλλα
ειδικότερα σχήματα πιστοποίησης που καλύπτονται από ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, είναι
ενδεχόμενο να απαιτούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου ΔΕ, για
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις κατασκευαστικών επιχειρήσεων, ως προαπαιτούμενο για την
εγγραφή τους σε αντίστοιχες ειδικές κατηγορίες έργων του ΜΕΕΠ, που ενδέχεται να οριστούν,
αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απαιτούνται περιστασιακά ή συστηματικά για την
συμμετοχή κάθε εργοληπτικής επιχείρησης σε διαγωνισμούς ανάθεσης δημοσίων έργων. Με
βάση τα ανωτέρω σας καλούμε να αποσαφηνίσετε τάχιστα τα περί «υποχρεωτικής»
πιστοποίησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά το πρότυπο ISO 9001 ή άλλα και να
προστατεύσετε τόσο τις Αναθέτουσες Αρχές όσο και τις επιχειρήσεις του κλάδου από την
παραπλάνηση που επιχειρούν ορισμένοι «Σύμβουλοι», οι οποίοι επωφελούμενοι από την
χαοτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ως προς τα ισχύοντα για τις δημόσιες συμβάσεις,
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προσπαθούν να πουλήσουν “φύκια για μεταξωτές κορδέλες”.11
Παρόλα αυτά και ακολούθως με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Σε μια
κυκλική οικονομία, η αξία των προϊόντων και υλών διατηρείται για όσο το δυνατόν
περισσότερο χρόνο· τα απόβλητα και η χρήση των πόρων ελαχιστοποιούνται και οι πόροι
διατηρούνται εντός της οικονομίας όταν ένα προϊόν έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής
του, για να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ώστε να δημιουργηθεί περαιτέρω αξία. Το μοντέλο
αυτό μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, να προωθήσει
καινοτομίες που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να παρέχει ένα επίπεδο
προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον για τα οποία η Ευρώπη είναι υπερήφανη (…)
Για να διευκολυνθεί η μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προτείνει δέσμη μέτρων, με αναθεωρημένες νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα απόβλητα,
καθώς και ένα συνολικό σχέδιο δράσης. Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία
συμπληρώνει την παρούσα πρόταση καθορίζοντας μέτρα για «το κλείσιμο του κύκλου» της
κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος:
από την παραγωγή και την κατανάλωση, στη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά
δευτερογενών πρώτων υλών. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει επίσης μια σειρά μέτρων τα
οποία θα στοχεύουν στην εξάλειψη φραγμών της αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς ή ροές
υλικών, όπως πλαστικά, απορρίμματα τροφίμων, πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, κατασκευές
και κατεδαφίσεις, προϊόντα βιομάζας και βιολογικής προέλευσης, καθώς και οριζόντια μέτρα
σε τομείς όπως η καινοτομία και οι επενδύσεις.»12
4.4.7. Διαφάνεια, καταπολέμησης της διαφθοράς και σύγκρουση συμφερόντων
Στις νέες παρεμβάσεις θετικού χαρακτήρα της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας αφορά και η
εισαγωγή εγγυήσεων διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.
«Η μεταρρύθμιση των Οδηγιών (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για τις δημόσιες
συμβάσεις περιλαμβάνουν πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη χρηστή
διακυβέρνηση ως ένα σημαντικό τμήμα του συνολικού εκσυγχρονισμού. Οι ελάχιστες
προδιαγραφές σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων, τις οποίες προτείνουν οι νέες Οδηγίες,
οι προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, τα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά κριτήρια
11

http://www.sate.gr/nea/2016SATE-30569.pdf
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020» Μέρος Α, Σελ. 57
12
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αποκλεισμού, οι κανόνες αυτοκάθαρσης (self-cleaning), οι αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με
την τροποποίηση και τη λήξη των δημοσίων συμβάσεων, η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με
τις υποθέσεις διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και η παρακολούθηση και οι
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας στις
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων».13
Επίσης (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4412 και του άρθρου 24 της Οδηγίας 2014/24)
ορίζεται ως κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων η οποία συντρέχει ιδίως όταν τα παρακάτω
αναφερόμενα πρόσωπα έχουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοοικονομικό ή οικονομικό συμφέρον το
οποίο θίγει την αμεροληψία τους και την ανεξαρτησία τους ως συμμετέχοντες στην διαδικασία
ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων. Αυτή η κατάσταση της σύγκρουσης συμφερόντων
δηλαδή, αφορά μέλη του προσωπικού και των οργάνων διοίκησης της αναθέτουσας αρχής και
τους συγγενείς αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εμπλέκονται στην διεξαγωγή της διαδικασίας
σύμβασης –από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας έως και το στάδιο
κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης– και μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμά της.
Αυτά τα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην αναθέτουσα αρχή τυχόν ύπαρξη
σύγκρουσης συμφερόντων είτε των ίδιων είτε των συγγενικών τους προσώπων, προκειμένου
η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες αποφαινόμενη σχετικά και να λάβει
μέτρα για την διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και να αποφευχθεί
τυχόν στρέβλωση του ανταγωνισμού, ακόμη και να απομακρύνει και να εξαιρέσει το
συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία. Επίσης προβλέπεται ότι εάν μία σύγκρουση
συμφερόντων δεν μπορεί να αρθεί με κανέναν άλλον τρόπο, τότε ο υποψήφιος προσφέρων
που σχετίζεται με αυτήν, να αποκλείεται από την διαδικασία.
Αντίστοιχα στο άρθρο 42 Οδηγίας 2014/25, περί “σύγκρουσης συμφερόντων”, προβλέπονται
τα ακόλουθα: “Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν κατάλληλα
μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση συγκρούσεων
συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών προμηθειών ούτως ώστε να
αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση
όλων των οικονομικών φορέων. Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει τουλάχιστον
οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή
13

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015 ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” http://www.hsppa.gr/images/docs/20150630_2984-Kateythyntiria_Odigia_9.pdf
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παρόχου υπηρεσιών προμηθειών ενεργούντος εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής τα οποία
συμμετέχουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας προμήθειας ή μπορούν να επηρεάσουν την
έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την
ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας”.14
4.4.8. Η χρηστή διακυβέρνηση στις δημόσιες συμβάσεις και αντιμετώπιση της διαφθοράς,
θέσπιση διαδικασιών για την παρακολούθηση των κανόνων στις δημόσιες συμβάσεις και
σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
Αναφορικά με την εισαγωγή υποχρεώσεων για την χρηστή διακυβέρνηση στις δημόσιες
συμβάσεις, πρέπει να σημειώσουμε αρχικά ότι η χρηστή διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται από
την διασφάλιση του κράτους δικαίου, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της
λογοδοσίας του δημόσιου τομέα, καθώς και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «…στις σχετικές
διατάξεις της νέας Οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις 2014/24/ΕΕ - ήτοι στον Τίτλο IV στα
άρθρα 83-86, επισημαίνονται: (α) Κάθε κράτος–μέλος οφείλει να προβλέψει και να
κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία κατ' ελάχιστον δομή, η οποία θα έχει τη μέριμνα
για την εκτέλεση και παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων
και θα είναι υπεύθυνη για έκθεση παρακολούθησης στην Επιτροπή ανά 3ετία, αρχής
γενομένης από την 18.04.2017. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, στοιχεία που
αφορούν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης,
διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα
των συμβάσεων. Στο άρθρο 83 της Οδηγίας προβλέπεται ότι όταν οι αρχές ή οι δομές
παρακολούθησης

εντοπίζουν,

ιδία

πρωτοβουλία

ή

κατόπιν

λήψης

πληροφοριών,

συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα, έχουν την εξουσία να υποδεικνύουν τα
προβλήματα αυτά στις αρχές λογιστικού ελέγχου, στα δικαστήρια ή σε άλλες αρμόδιες αρχές ή
δομές. (β) Τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο παρακολούθησης, ήτοι εάν αυτός
θα είναι “συστηματικός” ex-ante, ή δειγματοληπτικός ex-post. (γ) Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να
θεσπίσουν διαδικασίες, προκειμένου να ενημερώνεται η αρμόδια εθνική δομή για την
παρακολούθηση των κανόνων δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με
όλα των πιθανά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. (δ)
14

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015 ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” http://www.hsppa.gr/images/docs/20150630_2984-Kateythyntiria_Odigia_9.pdf
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Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό και στην
Επιτροπή. Η θέση της Επιτροπής είναι, πως δεν αρκεί απλή δημοσίευση για να θεωρηθεί πως
το κράτος-μέλος έχει συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση, αλλά απαιτείται η ύπαρξη
μιας δομημένης διαδικασίας κοινοποίησης αποτελεσμάτων. (ε) Συλλογή εκθέσεων και
στατιστικών στοιχείων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο τη διασφάλιση της
διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας στη λήψη αποφάσεων για τις διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, που αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη διασφάλιση ορθών
διαδικασιών, μεταξύ άλλων, και για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της
απάτης.
Επίσης επισημαίνονται και τα εξής:
(i) Πρέπει να τηρούνται αντίγραφα των συμβάσεων που συνήφθεισαν τουλάχιστον για τη
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ειδικότερα: για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
υπηρεσιών αντίγραφα για συμβάσεις που η συμβατική τους αξία υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000 Ευρώ, ενώ για τις συμβάσεις έργου το ποσό των 10.000.000 Ευρώ αντίστοιχα.
(ii) Για κάθε σύμβαση, συμφωνία – πλαίσιο, καθώς και για τα δυναμικά συστήματα αγορών
πρέπει να συντάσσεται αναφορά, η οποία να περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τα
αποτελέσματα της ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων και/ή της μείωσης του αριθμού των
υποψηφίων (ονόματα των επιλεγέντων και απορριφθέντων υποψηφίων καθώς και τους
λόγους επιλογής/απόρριψης), όπου απαιτείται, τους λόγους για μη χρήση ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών, όπου απαιτείται, τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς
και τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν του εντοπισμού των ως άνω περιπτώσεων. Εξαίρεση
στην ως άνω υποχρέωση αποτελεί η περίπτωση της σύμβασης κατόπιν συμφωνίας – πλαίσιο,
όταν δεν υπήρξε εκ νέου άνοιγμα του ανταγωνισμού. Τονίζεται η δυνατότητα παραπομπής
στην Γνωστοποίηση Σύμβασης αντί για τη σύνταξη της εν λόγω αναφοράς, εάν η πρώτη
περιέχει το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται ως ανωτέρω.
(iii) Oι αναθέτουσες αρχές πρέπει να τηρούν επαρκές αρχείο των διαδικασιών που
ακολουθήθηκαν, τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά τη σύναψη της σύμβασης, από το οποίο θα
πρέπει να προκύπτουν όλα τα στοιχεία αναφορικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας (επικοινωνία με οικονομικούς φορείς, προετοιμασία των εγγράφων
της σύμβασης, διάλογος, διαπραγματεύσεις, επιλογή, ανάθεση). Κατόπιν αιτήματος, το ως
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άνω αρχείο πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή ή/και στις αρμόδιες εθνικές δομές και
όργανα. Η συγκέντρωση των ανωτέρω στοιχείων κρίνεται αναγκαία για την διασφάλιση της
διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας στη λήψη αποφάσεων για τις διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, που αποτελούν βασικές παραμέτρους για τη διασφάλιση ορθών
διαδικασιών, μεταξύ άλλων, και για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και της
απάτης.»15
Ακολούθως των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4412/2016 το οποίο
ενσωματώνει τα άρθρα 83 και 84 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, τίθεται ως υποχρέωση των
αναθετουσών αρχών, η συγκρότηση και η τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης, είτε αυτή
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. Δηλαδή η αναθέτουσα αρχή, δημιουργεί και
συντάσσει σε ηλεκτρονική μορφή ειδικό «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης» ο οποίος
συμπληρώνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και θα πρέπει να περιέχει: (α) την
τεκμηρίωση της σκοπιμότητας της σύμβασης, (β) τον προϋπολογισμό αυτής, (γ) στοιχεία
ωριμότητας της σύμβασης (δ) την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (ε) τα έγγραφα
της σύμβασης (στ) όλα τα αναγκαία έγγραφα ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να
αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνει σε κάθε φάση της διαδικασίας, και (ζ) αντίγραφο της
σύμβασης (όταν η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ για δημόσια
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών, ή 10.000.000 ευρώ για δημόσια σύμβαση έργου).
Επίσης σημαντικό ρόλο σε όλη την διαδικασία της διεξαγωγής διαγωνισμών για έργα και είδη
& υπηρεσίες, αναλαμβάνει πλέον η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
η οποία συστήθηκε αρχικά με τον Ν. 4013/2011. Σε γενικές γραμμές, φέρει την αρμοδιότητα
να αναπτύξει την εθνική στρατηγική, πολιτική και δράση στον τομέα των δημόσιων
συμβάσεων μεν, αλλά και να διασφαλίσει την διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την
συνοχή και εναρμόνιση των διαδικασιών ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης των δημόσιων
συμβάσεων, να βελτιώνει το νομικό πλαίσιο των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων και
να παρακολουθεί τόσο τα νομικά πρόσωπα, όσο και τις αναθέτουσες αρχές στις δημόσιες
συμβάσεις. Η Αρχή απολαμβάνει ανεξαρτησία ως προς την λειτουργία της και έχει διοικητική
και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπόκειται σε έλεγχο και εποπτεία από την κυβέρνηση ή άλλη
ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, υπόκειται όμως στον έλεγχο της Βουλής.
15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9/2015, ΘΕΜΑ: “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ TΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ” http://www.hsppa.gr/images/docs/20150630_2984-Kateythyntiria_Odigia_9.pdf
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Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΑΔΗΣΥ:
α) Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων και μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα με
αρμοδιότητα επί των δημοσίων συμβάσεων. β) Προάγει την εθνική στρατηγική στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. γ) Γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε
διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και
συμμετέχει στις οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και τα αρμόδια όργανα οφείλουν να
λαμβάνουν υπόψη την γνώμη της Αρχής. δ) Η Αρχή εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της,
κανονισμούς για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις
αναθέτουσες αρχές με το ανωτέρω περιεχόμενο και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς
την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. ε) Η Αρχή εκδίδει πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και σχέδια
συμβάσεων μετά από διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η
Αρχή διαμορφώνει επίσης κανόνες για την τυποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ελέγχει την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές
του εθνικού και ενωσιακού δικαίου. στ) Η Αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συναρμόδιων Υπουργείων, των αρμόδιων
διοικητικών οργάνων άσκησης ελέγχου και εποπτείας, καθώς και των αναθετουσών αρχών. ζ)
Ασκεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, αναζητώντας αυτεπαγγέλτως πληροφορίες και στοιχεία
σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους τους για την παροχή πληροφοριών και
στοιχείων. η) Εποπτεύει και αξιολογεί τα αρμόδια ελεγκτικά διοικητικά όργανα στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το ισχύον
εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. θ) Μπορεί να υποβάλει
παρατηρήσεις για θέματα δημοσίων συμβάσεων, ιδίως δε για την ερμηνεία του δικαίου των
δημοσίων συμβάσεων, είτε γραπτά είτε προφορικά με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από
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αίτημα των αρμόδιων δικαστηρίων σε δίκες που διεξάγονται ενώπιων τους. ι) Τηρεί Εθνική
Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. ια) Παρέχει συμβουλές στις αναθέτουσες αρχές με
δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από αιτήματα των τελευταίων, ιδίως κατά το στάδιο
εκδίκασης ή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών, σχετικά με τη νόμιμη διεξαγωγή των
διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. ιβ) Συμμετέχει στα
αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ως εθνική αρχή επικοινωνίας για την ανταλλαγή
απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο
και τις διαδικασίες προκήρυξης και εκπροσωπεί την χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και
συναντήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις. ιγ) Συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της
Βουλής, στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μία ετήσια έκθεση η οποία δημοσιεύεται στο
διαδίκτυο και περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων της Αρχής, τις προτάσεις βελτίωσης
του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που έχουν διατυπωθεί προς τους αρμόδιους φορείς και
όργανα, καθώς και την πρόοδο της συμμόρφωσης των αρμόδιων φορέων και οργάνων με τις
εν λόγω προτάσεις. 16
4.4.9. Σύσταση
(Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)

Μητρώου

Πιστοποιημένων

Υπαλλήλων

Δημοσίων

Συμβάσεων

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 344 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι το προσωπικό που επιφορτίζεται με καθήκοντα σχετικά με τις διαδικασίες
προετοιμασίας, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, θα είναι εκπαιδευμένο και
καταρτισμένο σχετικά (από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης). Έτσι πλέον, συστήνεται Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων
Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.), σύμφωνα με το άρθρο 221, όπου περιγράφονται οι αρμοδιότητες
τους: έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών, έλεγχος της καταλληλόλητας των
προσφερόντων, διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες εάν το σύστημα διαγωνισμού είναι η
ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ο ανταγωνιστικός διάλογος. Επίσης στις
αρμοδιότητές τους είναι η εισήγηση για τυχόν αποκλεισμό προσφερόντων, η απόρριψη
προσφοράς και γενικά η γνωμοδότηση τους για κάθε σχετικό θέμα με την διαδικασία
16

www.eaadhsy.gr Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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ανάθεσης. Επιπλέον στις αρμοδιότητές τους εμπίπτουν και θέματα που αφορούν στην
εκτέλεση μίας σύμβασης, όπως η ανάγκη επιμήκυνσης του συμβατικού χρόνου και άλλες
αναγκαίες τροποποιήσεις της σύμβασης αλλά και η γνωμοδότηση τους για τις ενστάσεις και
προσφυγές που τυχόν κατατεθούν στην αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί
γνωμοδοτικά όργανα –που απαρτίζονται από καταρτισμένους υπαλλήλους– για μία
συγκεκριμένη σύμβαση ή και περισσότερες και έτσι εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των
επιτροπών/γνωμοδοτικών

οργάνων.

Ασφαλώς

στην

σύνθεση

αυτών,

πρέπει

να

περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένα μέλος του ανωτέρω περιγραφόμενου Μητρώου
Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.). (π.χ. όσον αφορά τις
δημόσιες συμβάσεις έργων (και εάν η αξία σύμβασης δεν ξεπερνά το 1.000.000 χωρίς ΦΠΑ),
εκτός από υπαλλήλους που ανήκουν στο ανωτέρω μητρώο και για την σύσταση του
γνωμοδοτικού οργάνου, απαιτείται η παρουσία και ενός εκπροσώπου ΟΤΑ, ενός εκπροσώπου
ΤΕΕ, ενός εκπροσώπου ΣΑΤΕ ή ΠΕΔΜΕΔΕ ή άλλης εργοληπτικής ένωσης).
Για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων για την σύσταση των γνωμοδοτικών οργάνων και
σύμφωνα με το άρθρο 221, συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Υποδομών, το Μητρώου
Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Έργων, Μελετών Έργων & Λοιπών
συναφών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), στο οποίο θα εγγράφονται οι τεχνικοί υπάλληλοι όλων των
αναθετουσών αρχών, των ανεξάρτητων αρχών, αλλά και της Βουλής.
4.4.10. Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Μία ακόμη καινοτομία που εισάγει το νέο νομικό πλαίσιο με τον Ν. 4412/2016 (άρθρα 347
έως και 368) αφορά στην σύσταση μίας Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) της οποίας το έργο κυρίως, θα είναι η επίλυση των διαφορών που τυχόν
προκύπτουν κατά το στάδιο πριν της υπογραφής της σύμβασης και θα ασχολείται με την
εξέταση των κειμένων των προδικαστικών προσφυγών που θα της υποβάλλονται για
συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 60.000 ευρώ (κατά το στάδιο ανάθεσης ή σύναψης). Οι
προσφυγές θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα συνοδεύονται από το σχετικό
χρηματικό παράβολο (min 600 - max 15.000 ευρώ).
Η Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) θα αποτελείται από 31
μέλη, θα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν θα εποπτεύεται από κυβερνητικά
όργανα ή άλλες αρχές, παρά μόνον θα υπόκειται στον έλεγχο της Βουλής. Τα μέλη της θα είναι
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πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, απαγορεύεται να είναι μέλη δικηγορικής εταιρείας
κατά την θητεία τους, μέλη πολιτικού κόμματος καθώς και να ασκούν οποιουδήποτε είδους
εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί όλων των συμβάσεων και με
τον εγκεκριμένο -από τον Υπουργό Δικαιοσύνης-Διαφάνειας-Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΚανονισμό Λειτουργίας της, ρυθμίζονται τα ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας της και η
εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων.
Προς αυτήν την Αρχή πλέον, ο κάθε ενδιαφερόμενος/προσφέρων, ο οποίος έχει συμφέρον να
του ανατεθεί μία σύμβαση, έχει υποστεί, ή πιθανόν να υποστεί ζημία από παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής, έχει το δικαίωμα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
και μέσα στο χρονικό διάστημα των 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον
ενδιαφερόμενο της πράξης γνωστοποίησης, μαζί με το σχετικό προβλεπόμενο παράβολο
(0,50% της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ, της σχετικής σύμβασης). Επίσης, η άσκηση
προδικαστικής προσφυγής είναι πλέον προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων μέσων και
εμποδίζει την σύναψη της σύμβασης. Ακολούθως η ΑΕΠΠ, καταχωρεί την προσφυγή και την
κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή ώστε εκείνη με την σειρά της, να την κοινοποιήσει προς
κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο (άλλον προσφέροντα) και να καταθέσει στην ΑΕΠΠ τον φάκελο της
υπόθεσης και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η ΑΕΠΠ σταθμίζει τις περιστάσεις και εάν η
αναθέτουσα αρχή δεν πράξει τα δέοντα (δηλ. παροχή πληροφοριών και φακέλου) έχει
κυρώσεις οικονομικές. Η προσφυγή πρέπει να συζητηθεί μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 40
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της και η αποφάσεις της ΑΕΠΠ αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της. Τέλος η ΑΕΠΠ θα αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας και των
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να
συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ. Η Ανεξάρτητη Αρχή μπορεί να ακυρώσει την
σύμβαση που έχει συναφθεί, εάν διαπιστωθεί ότι η αναθέτουσα αρχή ανέθεσε την σύμβαση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εάν η αναθέτουσα αρχή υπέγραψε την ανάθεση σύμβασης χωρίς να αναστείλει την διαδικασία
για όσο διάστημα ήταν υπό εξέταση η υπόθεση, και εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι που αφορούν
τις συμφωνίες-πλαίσιο και το δυναμικό σύστημα αγορών. Εάν η ΑΕΠΠ, κατά το άρθρο 370,
αποφασίσει να μην κηρύξει μία σύμβαση άκυρη, η οποία όμως έχει ήδη συναφθεί
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παρανόμως, σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο στην αναθέτουσα
αρχή (όχι όμως περισσότερο από το 10% της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ).
Τέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 372 έως 373, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει
αναστολή εκτέλεσης μίας απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωση αυτής, απευθυνόμενος πλέον
στο Διοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής. Εάν όμως η προκύπτουσα διαφορά,
αφορά μία σύμβαση παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών, ή μία δημόσια σύμβαση σύμπραξης
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), τότε πρέπει να απευθυνθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Εάν ο ενδιαφερόμενος που αποκλείστηκε από την διαδικασία σύναψης σύμβασης κατά
παράβαση κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου, τότε
μπορεί να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή αποζημίωση κατά τα άρθρα του Αστικού Κώδικα
και άλλες γενικές διατάξεις.
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5.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

5.1. Διαδικασίες για την σύναψη συμβάσεων (δηλ. ανοικτοί, κλειστοί, ανταγωνιστικός
διάλογος, με διαπραγμάτευση, συμπράξεις καινοτομίας, συμφωνίες-πλαίσιο)
Τα κυριότερα είδη της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, είναι:
• Η Ανοικτή Διαδικασία κατά την οποία όλες οι επιχειρήσεις (οικονομικοί φορείς) που
επιθυμούν, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους, μέσα στο πλαίσιο προκήρυξης του
εκάστοτε διαγωνισμού. Σε αυτήν την διαδικασία, τίθεται ως ελάχιστος χρόνος για την υποβολή
των προσφορών, οι 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην υπηρεσία
εκδόσεων της Ένωσης, για δημοσίευση. Πρόκειται για διαδικασία ενός σταδίου, βάσει της
οποίας οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία σύμβαση.
Στη διαδικασία αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τον αριθμό των
προσφορών που λαμβάνονται ή για να εξετάσει την καταλληλόλητα των οικονομικών φορέων
πριν από την υποβολή προσφορών. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για επαναλαμβανόμενες
αγορές προμηθειών γίνεται κατά κανόνα μέσω ανοικτού διαγωνισμού, καθώς η προδιαγραφή
και κατά συνέπεια, η τιμολόγηση των προμηθειών αυτών είναι εύκολη. Τα σχετικά
παραδείγματα περιλαμβάνουν την προμήθεια γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ και φθάνουν
μέχρι και την αγορά ενέργειας (υγρών καυσίμων, αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.). Η
ανοικτή διαδικασία καλύπτει επίσης συμβάσεις υπηρεσιών, όπως π.χ. συμβουλευτικές
υπηρεσίες,

υπηρεσίες

Τεχνολογίας

Πληροφορίας

και

Επικοινωνιών

(ICT)

και

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενώ ενδείκνυται και για μικρά κατασκευαστικά έργα.
• Η Κλειστή Διαδικασία κατά την οποία ένας αναθέτων φορέας συγκεντρώνει πληροφορίες
για τα είδη ή τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και οποιαδήποτε επιχείρηση (οικονομικός
φορέας) που ενδιαφέρεται μπορεί να τις παράσχει, αφού όμως πληροί τα ποιοτικά κριτήρια
που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή. Πρόκειται για διαδικασία δύο σταδίων, βάσει της οποίας
καλούνται να υποβάλουν προσφορές μόνον εκείνοι οι οικονομικοί φορείς που ικανοποιούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν την επαγγελματική ή τεχνική τους ικανότητα, την εμπειρία
και ειδική τεχνογνωσία, και τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια για την υλοποίηση ενός
Έργου. Ως πρώτο βήμα, οι Αναθέτουσες αρχές ορίζουν τις απαιτήσεις της σύμβασης μέσω της
δημοσίευσης Προκήρυξης Διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OJEU), και οι
δυνητικοί προσφέροντες καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι σχετικές
πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν είναι δυνατόν είτε να υποδεικνύονται στην
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Προκήρυξη Διαγωνισμού είτε να ζητούνται με τη μορφή αναλυτικού ερωτηματολογίου
(Ερωτηματολόγιο

Προεπιλογής

[Pre-Qualification

Questionnaire – PQQ])

το

οποίο

οι

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν.
Προεπιλογή Προσφερόντων: Σκοπός της προεπιλογής είναι η αξιολόγηση των πληροφοριών
για τη χρηματοοικονομική, οικονομική και τεχνική ικανότητα και επάρκεια των δυνητικών
προσφερόντων. Η προσέγγιση αυτή εξυπηρετεί στις περιπτώσεις όπου το υψηλό κόστος
σύνταξης αναλυτικών προσφορών θα μπορούσε να αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό (π.χ. στις
περιπτώσεις εξοπλισμού ειδικού σχεδιασμού, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ορισμένων
πολύπλοκων συμβάσεων Πληροφορικής και τεχνολογικών συμβάσεων, ή μεγάλων και
πολύπλοκων έργων). Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει την αποστολή των εγγράφων της
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (Invitation to Tender – ITT) προς όλους τους οικονομικούς
φορείς που περιλαμβάνονται στον περιορισμένο κατάλογο. Η Πρόσκληση Υποβολής
Προσφορών (ΙΤΤ) περιλαμβάνει τις πλήρεις προδιαγραφές, τα κριτήρια αξιολόγησης, τους
όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης, το πρόγραμμα τιμολόγησης (pricing schedule) κλπ.
Απαιτείται να προσκληθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός οικονομικών φορέων για υποβολή
προσφορών, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ανταγωνισμός. Οι Αναθέτουσες Αρχές
συντάσσουν κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
(shortlist). Η κατάρτιση του καταλόγου πρέπει να πραγματοποιείται βάσει διαφανών κανόνων
και κριτηρίων που εγγυώνται την αποφυγή των διακρίσεων, και έχουν συμφωνηθεί εκ των
προτέρων. Η κλειστή διαδικασία συνήθως χρησιμοποιείται:
- όταν μία Αναθέτουσα Αρχή χρειάζεται να εξασφαλίσει ότι οι δυνητικοί προσφέροντες
διαθέτουν τη δυνατότητα και τις ικανότητες να αναλάβουν το Έργο,
- όπου υπάρχουν αυξημένα επίπεδα κινδύνου (στις περιπτώσεις Έργων υψηλού κινδύνου,
όπως είναι π.χ. τα μεγάλα κατασκευαστικά Έργα, η κλειστή διαδικασία επιτρέπει στις
Αναθέτουσες Αρχές να αποκλείσουν κατά το πρώτο στάδιο τους οικονομικούς φορείς που δεν
διαθέτουν τις αναγκαίες δυνατότητες και ικανότητες),
- το κόστος συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού είναι υψηλό (Το πρώτο στάδιο της
κλειστής διαδικασίας τείνει να είναι σύντομο και συνοπτικό, χωρίς να απαιτεί την υποβολή
αναλυτικών κοστολογήσεων ή μεθοδολογιών εκ μέρους των υποψηφίων. Αυτό ενθαρρύνει
περισσότερες επιχειρήσεις να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή κατά το πρώτο
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στάδιο και να έχουν πληροφορηθεί το σχετικό αποτέλεσμα πριν εμπλακούν στη διαδικασία
σύνταξης και υποβολής αναλυτικής προσφοράς),
- όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός δυνητικών Αναδόχων.
Από τη σκοπιά της Αναθέτουσας Αρχής, η κλειστή διαδικασία μπορεί να φαίνεται ότι απαιτεί
μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε σύγκριση με την ανοικτή διαδικασία, λόγω της διαδικασίας
αξιολόγησης, που διεξάγεται σε δύο στάδια. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, είναι λιγότερο
εντατική, καθώς τείνουν να υπάρχουν λιγότερες προσφορές προς αξιολόγηση κατά τη
διαδικασία αναλυτικής τεχνικής αξιολόγησης, δηλ. στο δεύτερο στάδιο.
• Ο Ανταγωνιστικός Διάλογος, κατά τον οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς που
μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή που έχει θέσει η αναθέτουσα
αρχή. Ο ανταγωνιστικός διάλογος έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία
στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών για πιο πολύπλοκες συμβάσεις, όπως π.χ. οι
Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Οι Αναθέτουσες Αρχές δημοσιεύουν την
Προκήρυξη Διαγωνισμού στην οποία γνωστοποιούν τις απαιτήσεις τους και προβαίνουν σε
διάλογο με τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους (που έχουν προεπιλεγεί με τον ίδιο τρόπο
όπως και στην κλειστή διαδικασία που περιεγράφηκε παραπάνω). Μέσω του διαλόγου με τους
υποψηφίους, μία Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προσδιορίσει τις λύσεις που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της. Με την προϋπόθεση ότι έχει δηλώσει την πρόθεσή της στη σχετική Προκήρυξη
Διαγωνισμού ή στα περιγραφικά έγγραφα (descriptive documents) που παρέχονται στους
υποψηφίους, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να προβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε
διαδοχικά στάδια, ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό συζήτηση προτάσεων ή λύσεων και η
μείωση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης. Η σύμβαση
ανατίθεται βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
από την πλευρά της σχέσης ποιότητας-τιμής, και η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει μεταξύ
των συμμετεχόντων τις προτεινόμενες λύσεις και εμπιστευτικές πληροφορίες των
προσφερόντων. Συνήθως χρησιμοποιείται για πολύπλοκες συμβάσεις π.χ. για μεγάλα έργα
υποδομών που έχουν πολλές τεχνικές, νομικές και οικονομικές πτυχές και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών & ταχυδρομικών υπηρεσιών.
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Μπορούμε να διαχωρίσουμε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σε δύο επίπεδα:
1. Αρχικά, χωρίς περιορισμούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές
2. Αφού κατατεθούν οι προσφορές, οι υποψήφιοι μειοδότες μπορούν να διασαφηνίσουν και
σε ένα μικρό βαθμό διορθώσουν τις προτάσεις τους, εφόσον όμως τους ζητηθεί από την
αναθέτουσα Αρχή.
Στα πλεονεκτήματα του διαλόγου συγκαταλέγεται και η δυνατότητα αξιοποίησης
εναλλακτικών/καινοτόμων λύσεων προκειμένου να λυθεί το επίμαχο ζήτημα της υλοποίησης
του δημόσιου έργου, παράλληλα με το καθορισμό της καλύτερης επιλογής∙ στο τελευταίο
συμβάλει και η διεξαγωγή της διαδικασίας σε φάσεις, και η διαδοχική μείωση των
προσφορών. Στη φάση του διαλόγου, τα μέσα αλλά και οι τρόποι υλοποίησης, μπορεί να είναι
διαφορετικοί, πρωτότυποι και γενικώς , απροσδιόριστοι, με λίγα λόγια «απεριόριστοι».
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαλόγου, η αναθέτουσα αρχή καλεί τους υποψήφιους
μειοδότες να υποβάλουν την τελική τους προσφορά με γνώμονα την καλύτερη λύση που
συμφωνήθηκε στο πρώτο στάδιο.
Εφόσον είχε κριθεί στο αρχικό στάδιο πως μόνο ένας φορέας βρίσκεται σε θέση να
ικανοποιήσει τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής ή αν η λύση ενός προσφέροντα, αποτέλεσε
την καλύτερη λύση, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει μόνο αυτόν να υποβάλλει
προσφορά. Κάτι τέτοιο θεωρείται νομότυπο, αφού η οδηγία δεν υποβάλλει κάποιον
περιορισμό. Η αναθέτουσα Αρχή, εννοείται πως απαγορεύεται να παρέχει πληροφορίες με
διακρίσεις, ενώ και σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα των
άλλων συμμετεχόντων, εκτός αν υπάρξει ρητή/σιωπηρή συγκατάθεση τους, καθώς και των
προτεινόμενων λύσεων τους.
Βέβαια υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες, κατά πόσο μπορεί να διασφαλιστεί το τελευταίο
στοιχείο, όταν η αναθέτουσα αρχή προσκαλέσει τους υποψήφιους να καταθέσουν προτάσεις
με βάση την καλύτερη λύση∙ η λύση αυτή δεν παύει να είναι πρόταση κάποιου φορέα που
έλαβε μέρος στο διάλογο. Επίσης, λόγω της τεχνικότητας του ζητήματος, δεν είναι δυνατόν να
εγγυηθούν η διασφάλιση των πληροφοριών, τη στιγμή μάλιστα που πολλές φορές οι ίδιες
πληροφορίες του ιδιώτη συνέβαλλε στο σχηματισμό της «καλύτερης» λύσης.
Ο ανταγωνιστικός διάλογος είναι μια διαδικασία που το ίδιο το δίκαιο «συμβουλεύει» να
χρησιμοποιείται με φειδώ, όπως γίνεται και με τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, επομένως
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στατιστικά οι περιπτώσεις προβλημάτων θα είναι λιγότερες σε σχέση με τις άλλες διαδικασίες.
Επίσης πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι, η διοίκηση είναι ένα κυρίαρχο όργανο μεν,
αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως έχει ελλείψεις, και πολλές φορές διεκπεραιώνει τις
εργασίες με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί, με τους πόρους, τις γνώσεις και τις δεξιότητες
που διαθέτει.
Από την μία πλευρά πρέπει να τηρηθεί η αρχής της διαφάνειας, αλλά ταυτόχρονα
επιδιώκεται

και

η

καλύτερη

λύση,

η

οποία

όμως

είναι

αναγκαστικό

να

αναγγελθεί/αποκαλυφθεί, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Βέβαια, λαμβάνοντας
υπόψη στην εξίσωση και την αρχή της αναλογικότητας, η αναθέτουσα Αρχή είναι
υποχρεωμένη, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, να είναι διακριτική με τις πληροφορίες,
αλλά και στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Τέλος, ως κριτήριο
κατακύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εκείνο της πιο συμφέρουσας προσφοράς, με
την ανάλογη δημοσίευση προκήρυξης.17
• Η Διαδικασία με Διαπραγμάτευση Με Προηγούμενη Δημοσίευση, κατά την οποία η
δημόσια αρχή καλεί 3 τουλάχιστον επιχειρήσεις, με τις οποίες θα διαπραγματευτεί τους όρους
της σύμβασης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως:
- όταν η φύση της απαίτησης δεν επιτρέπει τον συνολικό προκαθορισμό τιμών (overall
pricing)
- στις περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις για μία υπηρεσία ή για προϊόντα, δεν μπορούν να
προδιαγραφούν επακριβώς ώστε να είναι δυνατή η υποβολή τιμολογημένων προσφορών
- στις περιπτώσεις όπου η ανοικτή διαδικασία, η κλειστή διαδικασία ή ο ανταγωνιστικός
διάλογος υπήρξε ανεπιτυχής
Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χρησιμοποιείται συνήθως για μεγάλες ή πολύπλοκες
συμβάσεις π.χ. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, γεγονός που αντανακλά τη
δυναμική φύση της αγοράς και την ποικιλία των δυνατών λύσεων που οι οικονομικοί φορείς
μπορούν να προσφέρουν. Μετά από τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, φαίνεται ότι υπάρχει ένας
αριθμός καινοτόμων και κατάλληλων προϊόντων στην αγορά. Έτσι, η Αναθέτουσα Αρχή
αναπτύσσει μία υψηλού επιπέδου προδιαγραφή τελικού αποτελέσματος (output specification)
για τις μελλοντικές απαιτήσεις. Αναπτύσσονται επιπλέον αναλυτικά κριτήρια αξιολόγησης,

17

https://analuseto.gr/o-antagonistikos-dialogos-os-neos-tropos-anathesis-dimosion-ergon/
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ώστε να είναι δυνατή η εξέταση μίας ευρείας γκάμας δυνατών λύσεων. Μετά από τη
διεξαγωγή της Προεπιλογής, ακολουθεί η παραγωγή ενός περιορισμένου καταλόγου
υποψηφίων και η δημοσίευση Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση (Invitation to Negotiate). Αυτή
η Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση, περιέχει προσχέδια των απαιτήσεων, των όρων και
προϋποθέσεων της σύμβασης κλπ., καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τα κριτήρια αξιολόγησης
που θα εφαρμοστούν. Είναι πολύ σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να έχουν
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής τη δυνατότητα βελτίωσης των προσφορών τους με
δομημένο τρόπο, μέχρις ότου η Αναθέτουσα Αρχή θεωρήσει ότι τα περιθώρια για περαιτέρω
διαπραγμάτευση ή βελτιώσεις είναι πλέον μικρά. Στο σημείο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή θα
ζητήσει την υποβολή Βέλτιστης και Τελικής Προσφοράς, έχοντας με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίσει τις καλύτερες πιθανότητες να ικανοποιήσει τις επιχειρησιακές ανάγκες της και να
επιτύχει καλή σχέση ποιότητας/τιμής.18
Αυτήν την διαδικασία μπορούν να την χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες αρχές σε περιορισμένο
αριθμό περιπτώσεων, π.χ. για προμήθειες που αφορούν έρευνα ή δοκιμές και ως συνήθη
διαδικασία στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών & ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, η οποία χρησιμοποιείται
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά με
Ανοικτή ή Κλειστή διαδικασία.

18

http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHSGR/HTML/index.html?2_5_5_what_are_the_procedures_for_contracts.htm
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Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (σχήμα Ι)19

19

http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHSGR/HTML/index.html?2_5_4_what_are_the_procedures_for_contracts.htm
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• Η Σύμπραξη Καινοτομίας, κατά την οποία η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει την ανάγκη
της, να προμηθευτεί ένα καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία/έργο το οποίο όμως δεν διατίθεται ήδη
στην αγορά και περιγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προσφορές με
τέτοιον τρόπο, ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν την φύση και το
εύρος της λύσης για να αποφασίσουν εάν θα υποβάλλουν προσφορά ή όχι. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να αποφασίσει να σχηματίσει την σύμπραξη καινοτομίας, είτε με έναν ή με
περισσότερους εταίρους, ενώ ο στόχος της σύμπραξης καινοτομίας, είναι η ανάπτυξη ενός
καινοτόμου προϊόντος αλλά και της επακόλουθης αγοράς του αγαθού που θα προκύψει. Όλη
αυτή η διαδικασία ακολουθεί διαδοχικά στάδια που ακολουθούν τα βήματα της έρευνας,, της
κατασκευής του καινοτόμου προϊόντος, της δημιουργίας αγοράς για αυτό και της διάθεσης
του κλπ. Με βάση τα παραπάνω στάδια, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει μετά από
κάθε φάση, την λύση της σύμπραξης καινοτομίας ή να περιορίσει τον αριθμό των
συμμετεχόντων επιχειρήσεων στην σύμπραξη λύοντας τις επιμέρους συμβάσεις σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην σχετική σύμβαση. Αυτού του είδους οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά
βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, από
πλευράς σχέσης ποιότητας-τιμής και της ικανότητας των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας
και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και υπάρχει και σχετική πρόβλεψη για την προστασία
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
• Το Δυναμικό Σύστημα Αγορών, είναι μία νέα εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία με την
οποία οι αναθέτουσες αρχές, θα μπορούν να έχουν στην διάθεσή τους έναν μεγάλο κατάλογο
επιχειρήσεων και των αντίστοιχων προσφορών τους, έτσι ώστε με αμεσότερο τρόπο να
μπορούν να προσανατολίζονται προς τα πού να κατευθύνουν τους πόρους τους. Αυτό το
σύστημα χρησιμοποιείται για αγορές τρέχουσας χρήσης και μπορεί να χωριστεί και σε
κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών με βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που
πρέπει να εκτελεστεί στα πλαίσια της κάθε κατηγορίας. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι
όπως αυτή της κλειστής διαδικασίας μεν, αλλά όλες οι ενδιάμεσες επικοινωνίες γίνονται με
ηλεκτρονικά μέσα. Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
(επιχείρηση) εάν έχει γίνει δεκτός ή όχι στο δυναμικό σύστημα αγορών και προσκαλούν όλους
τους αποδεκτούς συμμετέχοντες να υποβάλλουν την προσφορά τους. Η σύμβαση ανατίθεται
στην επιχείρηση που έχει υποβάλλει την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης
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που ορίζονται στην προκήρυξη. Τέλος, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο
ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών και επίσης δεν επιβάλλεται καμία χρέωση πριν ή
κατά την περίοδο ισχύος του συστήματος.
• Οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί, είναι μία ακόμη μέθοδος διεξαγωγής και ανάθεσης
συμβάσεων, κατά την οποία παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές ή/και νέες αξίες για κάποια
στοιχεία των προσφορών. Πριν ξεκινήσει ο πλειστηριασμός, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να έχει
διενεργήσει μία πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων και να έχει επιτρέψει την συμμετοχή σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις.
Έπειτα, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, πρέπει να καθορίζει επακριβώς την
ημερομηνία και την ώρα αυτού, αλλά και τον αριθμό των γύρων υποβολής προσφορών.
Επίσης πρέπει να αναφέρεται και ο μαθηματικός τύπος που θα χρησιμοποιηθεί ούτως ώστε να
γίνει η αυτόματη κατάταξη των προσφορών που θα κατατεθούν από τις επιχειρήσεις, σε
συνάρτηση με τις υποβαλλόμενες τιμές και αξίες. Σε κάθε γύρο υποβολής προσφορών, οι
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να βλέπουν την κατάταξη της προσφοράς τους σε
σχέση με τους ανταγωνιστές τους, αλλά δεν γνωρίζουν την ταυτότητά τους και οι αναθέτουσα
αρχή μπορεί να ανακοινώνει ανά πάσα στιγμή τον αριθμό των συμμετεχόντων επιχειρήσεων
σε κάθε φάση (και την είσοδο νέων). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται όταν η αναθέτουσα
αρχή δεν λαμβάνει πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που
έχουν θέσει, ή σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί. Αυτή η μέθοδος
ανάθεσης συμβάσεων, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμβάσεις όπως ο σχεδιασμός
έργων (π.χ. για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την αρχιτεκτονική μελέτη ενός κτιρίου).
• Οι Συμφωνίες-Πλαίσιο, είναι η μέθοδος διεξαγωγής και ανάθεσης εκτέλεσης μίας
σύμβασης, κατά την οποία μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές υπογράφουν σύμβαση με
έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, για την προμήθεια ειδών/εξοπλισμού ή/και για
την παροχή υπηρεσιών, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την
4ετία. Οι όροι είναι καθορισμένοι, ιδίως όσον αφορά τις προσφερόμενες τιμές των ειδών και
σε μερικές περιπτώσεις και τις ποσότητες. Πρόκειται για μία μέθοδο που έχει πολλά
πλεονεκτήματα για την αναθέτουσα αρχή, διότι διενεργείται μόνον ένας διαγωνισμός αντί
πολλών και έτσι μειώνεται πολύ η γραφειοκρατία και επίσης προσφέρονται είδη και
υπηρεσίες σε μεγάλη ποσότητα και τα οποία διατίθενται σε περισσότερες από μία,

Ιούλιος-Νοέμβριος 2017

Page 42/59

Μηχανισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Έργων & Προμηθειών

αναθέτουσες αρχές. Έτσι μειώνεται το κόστος των διαδικασιών μεταξύ των ενδιαφερόμενων
αναθετουσών αρχών μιας και δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την
προμήθεια ομοειδών ειδών και υπηρεσιών. Τέλος, προκαλείται και τόνωση του ανταγωνισμού,
διότι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν, προσφέρουν τις όσο το δυνατόν
ανταγωνιστικότερες τιμές τους και εκπτώσεις για τα προσφερόμενα είδη και τις υπηρεσίες,
επωφελούμενοι από την μακροπρόθεσμη συμφωνία.
5.2. Ανάπτυξη πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών, συστήματα ποιότητας ISO, και σήμανση
ειδών CE
Οι τεχνικές προδιαγραφές, δηλ. τα χαρακτηριστικά που φέρουν και διακρίνουν μεταξύ τους
τα αγαθά ή τις υπηρεσίες περιγράφονται από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της υπό
διαγωνιστική διαδικασία σύμβασης και διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο από αυτές, στα
συναφή τεύχη του διαγωνισμού ώστε να εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των
οικονομικών φορέων στην διαδικασία και να μην δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στον
ανταγωνισμό. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε τα είδη που αυτές
οι προδιαγραφές περιγράφουν, να λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια προσβασιμότητας για
άτομα με αναπηρίες και να ενθαρρύνουν την καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις (αποφυγή
παρωχημένων ειδών, ή end of life προϊόντων). Οι τεχνικές προδιαγραφές γενικά, δεν
επιτρέπεται να αναφέρουν συγκεκριμένη προέλευση ή μέθοδο κατασκευής ή εμπορικό σήμα,
ή συγκεκριμένη καταγωγή ή παραγωγή ή προέλευση, διότι τότε το αποτέλεσμα θα ήταν να
αποκλείονται ή/και να ευνοούνται και προκρίνονται ορισμένα μόνον προϊόντα και ακολούθως
και ορισμένες επιχειρήσεις. Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να αναφέρουν πρότυπα,
τεχνικές εγκρίσεις, να φέρουν αναφορές σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και συστήματα για
τις λειτουργικές απαιτήσεις των περιγραφόμενων ειδών, ή “ισοδύναμα” τους, αλλά σε καμία
περίπτωση να μην είναι «φωτογραφικές», δηλ. να μην απεικονίζουν αποκλειστικά
συγκεκριμένα αγαθά, προερχόμενα και εμπορευόμενα από μεμονωμένους οικονομικούς
φορείς. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 283 του Ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να ζητούν από τις συμμετέχουσες σε διαγωνιστικές διαδικασίες επιχειρήσεις, συγκεκριμένα
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σήματα για να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που
απαιτούν οι αρχές.20
Τέλος, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς να προσκομίζουν πιστοποιητικά από οργανισμούς αξιολόγησης, προκειμένου να
αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με απαιτήσεις που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές
ή στα κριτήρια ανάθεσης. Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά από συγκεκριμένον
φορέα, γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά και από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς που
τελούν δοκιμές, πιστοποιήσεις, επιθεωρήσεις, κλπ.
5.3. Διαδικασία συμμετοχής, τρόποι υποβολής, εγγυήσεις, βασικές φάσεις διαγωνισμού
και κατώτατα όρια
Οι προκηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις για την εκάστοτε διαγωνιστική διαδικασία, έχουν
πλέον την μορφή τυποποιημένων εντύπων και αποστέλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης για δημοσίευση και αυτή η ίδια η Υπηρεσία διασφαλίζει ότι
θα δημοσιευτεί το πλήρες κείμενο και η σχετική περίληψη. Ακολούθως οι αναθέτουσες αρχές
δημοσιεύουν τις προκηρύξεις, τις διακηρύξεις και όλες τις σχετικές αποφάσεις στο ΚΗΜΔΗΣ,
αναγράφοντας τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) και προσφέρουν
ελεύθερη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα για τον κάθε
ενδιαφερόμενο. Εάν τυχόν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα και η αναθέτουσα αρχή εκδώσει
τεύχος τροποποιήσεων ή διορθώσεων, τότε και αυτό πρέπει να αναρτηθεί στην σχετική
ιστοσελίδα για να ειδοποιηθούν οι ενδιαφερόμενοι επίσης. Εάν η διαδικασία για έναν
διαγωνισμό, είναι ο ανταγωνιστικός διάλογος, η σύμπραξη καινοτομίας ή η ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, τότε αποστέλλονται και γραπτές προσκλήσεις προς τους
επιλεγμένους υποψηφίους. Κατά την σύνταξη των φακέλων προσφοράς, οι αναθέτουσες
αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να συμπεριλάβουν οπωσδήποτε την αντίστοιχη Εγγύηση
Συμμετοχής (ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ), και να ικανοποιούν τα
κριτήρια: α) καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (δηλ.
αποδεικτικά εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και επιμελητήριο), β)
οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας (δηλ. οικονομικά στοιχεία των δημοσιευμένων

20

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020» Μέρος Α, Σελ. 55.
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ισολογισμών και του κύκλου εργασιών της προσφέρουσας επιχείρησης) και γ) τεχνικής &
επαγγελματικής ικανότητας (δηλ. στοιχεία περί διάθεσης ικανών ανθρώπινων και τεχνικών
πόρων και σχετικής εμπειρίας). Επίσης κατά την υποβολή των προσφορών υποβάλλεται πλέον
από τους προσφέροντες το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που ενέχει την θέση μίας
ενιαίας υπεύθυνης δήλωσης, όπου ο προσφέρων δηλώνει ότι δεν συμμετέχει σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία, δεν έχει αθετήσει την καταβολή φόρων και
ασφαλιστικών

εισφορών,

δεν τελεί υπό πτώχευση-εξυγίανση-εκκαθάριση-πτωχευτικό

συμβιβασμό, δεν έχει συνάψει συμφωνίες για την στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεν έχει
επιδείξει πλημμέλεια κατά την εκτέλεση προηγούμενης σύμβασης και δεν έχει διαπράξει
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων προς την
αναθέτουσα αρχή. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω
καταστάσεις και δεν μπορεί να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα,
συντρέχει για αυτόν λόγος αποκλεισμού, από την διαγωνιστική διαδικασία. Μετά την
ολοκλήρωση κατάθεσης του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής προς τις αναθέτουσες
αρχές, και την εφαρμογή των σχετικών όρων της διακήρυξης, προχωρά η διαδικασία στο
στάδιο αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, δηλ. του φακέλου που απαρτίζεται από την
τεχνική έκθεση του προσφέροντα, την μεθοδολογία του έργου, το προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα με σαφή αναφορά των καθηκόντων των
προτεινόμενων αρμοδίων για την υλοποίηση και γενικά από όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία που
αναλύουν και τα ειδικά και επιμέρους τεχνικά θέματα του υπό δημοπράτηση
έργου/προμήθειας. Τέλος ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, περιέχει το συμπληρωμένο
έντυπο που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή, συμπληρωμένο αριθμητικώς και ολογράφως και
σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του σχετικού άρθρου 95 του Νόμου 4412/2016.
► όταν πρόκειται για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και δεν είναι ηλεκτρονική η διαδικασία, η

αποσφράγιση & αξιολόγηση, έχει ως εξής: στην ανοικτή διαδικασία ορίζεται μία συγκεκριμένη
ημέρα όπου οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται, αριθμούνται και
μονογράφονται. Εάν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, μετά την κατάθεση των προσφορών και την καταγραφή των
δικαιολογητικών συμμετοχής, ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές και ανακοινώνονται τα
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στοιχεία τους. Υπολογίζεται η μέση έκπτωση του κάθε προσφέροντα και τελείται και ο έλεγχος
ομαλότητας των προσφερόμενων ομάδων. Εάν το κριτήρια ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,
πρώτα αποσφραγίζονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής & η Τεχνική Προσφορά και σε άλλο
στάδιο η Οικονομική Προσφορά.
► όταν πρόκειται για Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και δεν είναι ηλεκτρονική η ανοικτή

διαδικασία, η αποσφράγιση & αξιολόγηση, έχει ως εξής: σε μία συγκεκριμένη ημέρα
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και οι προσφορές που
παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται και μονογράφονται.
Εάν είναι κλειστή η διαδικασία, επιλέγονται οι πλέον κατάλληλοι συμμετέχοντες και: εάν το
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, καταγράφονται και
συντάσσεται το αντίστοιχο πρακτικό, εάν το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής,

η επιτροπή

ανοίγει τις Τεχνικές Προσφορές αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι φάκελοι
οικονομικών προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι. Γίνεται έλεγχος των τεχνικών στοιχείων
των Τεχνικών προσφορών και αυτές βαθμολογούνται. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του
σταδίου, γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες, ημερομηνία κατά την οποία θα ανοιχθούν και
οι οικονομικές προσφορές.
► όταν πρόκειται για Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών & Παροχής Υπηρεσιών, στην

διακήρυξη αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η δημόσια αποσφράγιση και
μπορούν να παραστούν εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων. Όταν επίσης δεν είναι
ηλεκτρονική η ανοικτή διαδικασία, η αποσφράγιση & αξιολόγηση έχει ως εξής:
αποσφραγίζονται οι φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και
μονογράφονται όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα. Οι φάκελοι Οικονομικής Προσφοράς
μονογράφονται και τοποθετούνται προς φύλαξη για να ανοίξουν σε άλλη ημερομηνία, που
δηλώνει η διακήρυξη. Έπειτα αξιολογείται η τεχνική προσφορά και τα στοιχεία της, με την
προτεινόμενη λύση και τα προσφερόμενα είδη σε σχέση με τα ζητούμενα της διακήρυξης.
Συντάσσεται κατόπιν το σχετικό πρακτικό και τελείται η σχετική βαθμολόγηση. Τέλος, σε
ορισμένη ημερομηνία ανοίγονται και οι οικονομικές προσφορές.
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Εάν πρόκειται όμως για: Κλειστή διαδικασία, για Ανταγωνιστική Διαδικασία με
Διαπραγμάτευση, για Ανταγωνιστικό Διάλογο ή για Σύμπραξη Καινοτομίας, τότε αφού
παραληφθούν σε πρώτο στάδιο, οι φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η επιτροπή ελέγχει
αυτά και αξιολογεί τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και στην συνέχεια προσκαλεί
υποψηφίους για υποβολή Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.
Τέλος, κατά το άρθρο 102, η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, να παρέχουν διευκρινήσεις για τα έγγραφα που έχουν
υποβάλλει για τυχόν ασάφειες, ή πρόδηλα τυπικά και αριθμητικά σφάλματα, πλημμελή
σήμανση των αντιγράφων και που δεν εισάγουν διακρίσεις ή άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων.
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ως κατώτατα όρια που
ενεργοποιούν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων, ορίζονται τα παρακάτω ποσά (άρθρο
5 του Ν. 4412/2016):
α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων
β) 135.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται
από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών
γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που δεν ανατίθενται
από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών
δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες
ειδικές υπηρεσίες.
Επίσης σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
σχετικά με τις συμβάσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ως κατώτατα όρια ορίζονται τα
παρακάτω και στο άρθρο 235 του Ν. 4412/2016:
α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και για τους διαγωνισμούς
μελετών
β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων
γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές
υπηρεσίες.
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5.4.

Κριτήρια ανάθεσης και αξιολόγησης

Οι αναθέτοντες φορείς βασίζουν πλέον την ανάθεση των συμβάσεων, στην πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αυτή προσδιορίζεται βάσει της τιμής μεν,
αλλά και με την χρήση του κριτηρίου κόστους-αποτελεσματικότητας, καθώς και άλλων
κριτηρίων ποιοτικών, ή περιβαλλοντικών. Όταν αναφερόμαστε σε ποιοτικά κριτήρια, αυτά
μπορεί να είναι τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και η τεχνική αξία των
προσφερομένων ειδών αλλά και τα περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά που μπορεί
να φέρουν. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η παρεχόμενη μετά την πώληση τεχνική υποστήριξη και
η εξυπηρέτηση και ανταπόκριση του προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση
βλαβών, καθώς και η οργάνωση και η τεχνική πείρα & τα προσόντα του προσωπικού στους
οποίους θα ανατεθεί η υλοποίηση της σύμβασης. Όλα αυτά τα παραπάνω κριτήρια,
προσδιορίζουν την τιμή κόστους, βάσει της οποίας ανταγωνίζονται τελικά οι οικονομικοί
φορείς μεταξύ τους. Ταυτόχρονα τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να εξασφαλίζουν την
δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και όχι να γίνονται «έρμαιο» για απεριόριστη
ελευθερία επιλογής από τους αναθέτοντες φορείς, αλλά να επιτρέπουν την επαλήθευσή τους
από τους προσφέροντες. Μία πολύ σημαντική παράμετρος -η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο
312- είναι αυτή της κοστολόγησης του κύκλου ζωής ενός είδους/υπηρεσίας/έργου που αφορά
όλα τα κόστη που τα συνοδεύουν. Αυτά είναι -για τους αναθέτοντες φορείς- το αρχικό κόστος
κτήσης (δηλ. η ίδια η αγορά), το κόστος χρήσης (δηλ. δαπάνες για την λειτουργία των ειδών,
όπως ενέργεια), το κόστος συντήρησης τους (τυχόν αναλώσιμα) και το κόστος τέλους ζωής
(δηλ. η τελική αποκομιδή και ανακύκλωση τους). Επίσης μπορούν να ληφθούν υπόψη και
κόστη όπως αυτά των εκπομπών ρύπων και κόστη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Όλοι οι
ανωτέρω προσδιοριστικοί παράγοντες, από την άποψη του κόστους, θα πρέπει σαφώς να
αναφέρονται στο κείμενο της οικείας διακήρυξης και της ακόλουθης σύμβασης, έτσι ώστε οι
διαγωνιζόμενοι προσφέροντες να μπορούν να προσκομίσουν τα δέοντα και κατάλληλα
πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αποδεικτικά στοιχεία, ώστε η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να
προβεί σε αντικειμενική αξιολόγηση.
Η σύναψη κάθε δημόσιας σύμβασης για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα πρέπει να βασίζεται
στην Σχέση Ποιότητας/Τιμής (Value For Money), δηλαδή να παρέχει: τις σωστές προμήθειες
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ειδών, υπηρεσιών ή/και έργα, με την σωστή ποιότητα, στην σωστή ποσότητα, στον σωστό
χρόνο, στην σωστή τιμή και με παράδοση στον σωστό τόπο.
Η Σχέση Ποιότητας/Τιμής δεν αφορά μόνο την τιμή αλλά και άλλους παράγοντες που πρέπει
επίσης να λαμβάνονται υπόψη, κατά την εκτίμηση της Σχέσης Ποιότητας/Τιμής, όπως:
- Διαθέσιμοι οικονομικοί φορείς. (π.χ. εάν στην αγορά υπάρχει μεγάλος αριθμός
οικονομικών φορέων, το κόστος παροχής προμηθειών/υπηρεσιών/έργων θα είναι πιθανόν
χαμηλότερο, εξαιτίας του εντονότερου ανταγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, μία Αναθέτουσα
Αρχή θα επιτύχει πιθανότατα καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής).
- Πρόσθετα κόστη (π.χ. μεταφορικά, ταχυδρομικά τέλη και συσκευασία, αποθήκευση). Αυτά
θα ποικίλλουν, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του οικονομικού φορέα και τις απαιτήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.
- Πιθανές εκπτώσεις για αγορές μεγάλων ποσοτήτων (αν και αυτές μπορεί να
αντισταθμίζονται από χρεώσεις για τόκους και από το κόστος αποθήκευσης). Οι οικονομίες
κλίμακας επιτρέπουν τη μείωση του κόστους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενοποίησης
(aggregation) των επιχειρησιακών αναγκών ενός αριθμού διαφορετικών Αναθετουσών Αρχών.
- Στόχοι της σύναψης της εκάστοτε δημόσιας σύμβασης. Οι στόχοι της σύναψης της
εκάστοτε δημόσιας σύμβασης πρέπει να είναι απτοί και μετρήσιμοι, ώστε να είναι δυνατή η
εκτίμηση της σχέσης ποιότητας/τιμής.
- Περιβαλλοντικοί παράγοντες και μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό κόστος. Είναι
σημαντικό η διατήρηση του περιβάλλοντος να μην αντιμετωπίζεται πάντοτε ως επαύξηση του
κόστους. (π.χ. η ανακύκλωση των άχρηστων υλικών σε ένα εργοτάξιο μπορεί να μειώσει το
συνολικό κόστος καθαρισμού του εργοταξίου).
- Το κόστος της ίδιας της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. Είναι σημαντικό το
κόστος της διαδικασίας σύναψης κάθε δημόσιας σύμβασης, να μην είναι δυσανάλογο σε
σύγκριση με το κόστος της ίδιας της σύμβασης.
- Η γεωγραφική θέση του οικονομικού φορέα. (π.χ. σε μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), οι Αναθέτουσες Αρχές είναι δυνατόν να
λάβουν προσφορά για περισσότερες ημέρες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από έναν
οικονομικό φορέα που είναι εγκατεστημένος πιο κοντά, σε σύγκριση με κάποιον άλλον
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οικονομικό φορέα ο οποίος στην προσφορά του συμπεριλαμβάνει το κόστος ταξιδίων και
προσφέρει λιγότερες ημέρες).
Η πιο διαδεδομένη πρακτική για την αξιολόγηση των προσφορών, προκειμένου να επιλεγεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι αυτή των δύο φάσεων
αξιολόγησης, δηλαδή της τεχνικής και της οικονομικής. Η επιλογή της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς στη περίπτωση αυτή, γίνεται με τα παρακάτω βήματα:
Α) Τεχνική αξιολόγηση, όπου βαθμολογείται η τεχνική αξία των προσφορών βάσει επιμέρους
κριτηρίων (εκτός αυτών που σχετίζονται με την προσφερόμενη τιμή). Ο καθορισμός των
επιμέρους κριτηρίων καθώς και η σχετική βαρύτητά τους πρέπει να καθορίζονται στα έγγραφα
διαγωνισμού.
«4. Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, κάθε προσφορά
αξιολογείται με βαθμολόγηση σύμφωνα με τα παρακάτω:
α. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία των προσφορών.
β. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι
των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
γ. Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης παράγεται η σταθμισμένη βαθμολογία του, που είναι το
γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης επί τη βαθμολογία του.
δ. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και των δύο ομάδων και κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.21
Κριτήρια
Αξιολόγησης

Συντελεστής βαρύτητας (%)
(1)

Βαθμολογία κριτηρίου
(2)

Σταθμισμένη
βαθμολογία (3)=(1)Χ(2)

Κριτήριο 1

20

85

17

Κριτήριο 2

35

110

38,5

Κριτήριο 3

45

100

45

Σύνολο βαθμολογίας τεχνικής αξιολόγησης (Τ)

21

100,5

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6101
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Β) Οικονομική αξιολόγηση, υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος κάθε προσφοράς σε σχέση με
τη χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή.
«Στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, τότε πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της
συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η
τιμή που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς και, εφόσον προβλέπεται
από τη διακήρυξη, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης και το κόστος του
κύκλου ζωής. Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει με σαφήνεια στη διακήρυξη τον ακριβή τρόπο
υπολογισμού της συγκριτικής τιμής προσφοράς (π.χ. με μαθηματικό τύπο).»22
Για τη βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών υπολογίζεται το συγκριτικό κόστος Κ κάθε
Προσφοράς, ως εξής:
Κ

=

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη
------------------------------------------------------------------- x 100
Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά

όπου ως Αξιολογούμενη Οικονομική Προσφορά ορίζεται το συνολικό ποσό έναντι του οποίου
ο Προσφέρων προτίθεται να υλοποιήσει τη σύμβαση, και ως Οικονομική Προσφορά Μειοδότη
η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. (π.χ. εάν η χαμηλότερη τιμή είναι 300.000 Ευρώ, τότε μια
προσφορά με τιμή 320.000 Ευρώ, θα βαθμολογηθεί, ως εξής: Κ ={(300.000)/(320.000)}Χ100 =
93,75). 23
Τέλος, η τελική κατάταξη προσφορών, γίνεται βάσει της τελικής βαθμολογίας των
προσφορών η οποία προκύπτει από τη στάθμιση της τεχνικής αξίας (βαθμολογία τεχνικής
αξιολόγησης) με την προσφερόμενη τιμή (συγκριτικό κόστος προσφοράς). Ο συντελεστής
στάθμισης της τεχνικής αξίας με την προσφερόμενη τιμή, πρέπει να καθορίζεται σαφώς στα
έγγραφα του διαγωνισμού.

22

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6101
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/OHSGR/HTML/index.html?2_5_5_what_are_the_procedures_for_contracts.htm
23
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6.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ
«Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ένας από τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας που επηρεάζει σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη
κάθε χώρας. Η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης του δημοσίου
χρήματος. Στις χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α., οι δαπάνες που συνδέονται με τις δημόσιες
συμβάσεις ανέρχονται σε υψηλά επίπεδα και φτάνουν ακόμη και το 20% του Α.Ε.Π. Σε σχετική
μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμάται ότι το 2011 το ύψος της δαπάνης για δημόσιες
συμβάσεις στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήλθε στο 19% του κοινοτικού ΑΕΠ,
επίπεδο στο οποίο κυμάνθηκε σε όλη την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Στην ίδια μελέτη,
για το 2013 τα αντίστοιχα μεγέθη που αφορούν στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 16,23
δις ευρώ ή σε ποσοστό 8,91% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επισημαίνεται ότι η κύρια αλλαγή για το έτος 2013 ήταν ότι η συνολική εκτιμώμενη αξία των
προσφορών (total estimated value of tenders) που δημοσιεύτηκαν στο Συμπλήρωμα Tenders
Electronic Daily (TED) της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 402 δις
ευρώ κατά το έτος 2012 σε 423 δις ευρώ το 2013, ήτοι αύξηση σε ποσοστό πάνω από 5%. Στην
Ελλάδα παρουσιάστηκε σημαντική πτώση (σε σχετικούς όρους) αναφορικά με την αξία των
προσφορών (value of calls for tenders) που δημοσιεύτηκαν στο TED, η οποία ανήλθε σε
ποσοστό 37,1% για το έτος 2010 και σε ποσοστό 14,4% για το έτος 2011».24
6.1.

Διεθνείς Πολιτικές:

Το υψηλό ποσοστό του Α.Ε.Π. που διατίθεται για τις δημόσιες συμβάσεις επιβάλλει στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. να θέτουν ως προτεραιότητά τους την
παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων. Κατόπιν
πρότασης της Επιτροπής Δημόσιας Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ανταγωνισμού και σε συνεννόηση με άλλες αρμόδιες επιτροπές του, ο Ο.Ο.Σ.Α.:
• Λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για την ορθή
διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων με στόχο την επίτευξη αποτελεσματικότητας και
24

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020» Μέρος Α, Σελ 5.
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οικονομίας, καθώς και την προώθηση των δευτερευόντων πολιτικών στόχων, •
Αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική και αποδοτική σύναψη δημοσίων αγαθών, υπηρεσιών
και έργων είναι ζωτικής σημασίας για τους σκοπούς των κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων
των επενδύσεων υποδομής και της παροχής βασικών υπηρεσιών στους πολίτες, •
Αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν βασική οικονομική δραστηριότητα των
κυβερνήσεων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε κακοδιαχείριση, απάτη και διαφθορά και ότι οι
προσπάθειες για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της ακεραιότητας στις δημόσιες
συμβάσεις συμβάλλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων πόρων
και
• Διαπιστώνοντας ότι τα κράτη μέλη και μη-μέλη μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον για τη
βελτίωση της οικονομίας και της αποδοτικότητας και για την πρόληψη των κίνδυνων για την
ακεραιότητα σε ολόκληρο τον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων, ξεκινώντας από την εκτίμηση
των αναγκών μέχρι την πληρωμή και διαχείριση συμβάσεων, εξέδωσε, το 2015, την Σύσταση
του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων.
Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΟΣΑ, σε διεθνές επίπεδο, συστήνεται:
1) Διαφάνεια στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου δημόσιας
σύμβασης 2) Ακεραιότητα στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων 3) Προσβασιμότητα σε
ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς 4) Εξισορρόπηση
της χρήσης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων (ως αγορακεντρικό εργαλείο) προς
προώθηση δευτερευόντων πολιτικών στόχων μέσω του πρωταρχικού στόχου της δημόσιας
σύμβασης 5) Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων 6) Βελτίωση της αποδοτικότητας σε όλη τη
διάρκεια του κύκλου των δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών
της διοίκησης και των πολιτών της 7) Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (E-Procurement)
στο σύστημα των δημοσίων συμβάσεων 8) Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας για την βέλτιστη
απόδοση ποιότητας τιμής 9) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δημοσίων
συμβάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, όπου είναι εφικτό και σκόπιμο 10) Ανάπτυξη
των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου για την χαρτογράφηση, ανίχνευση και τον μετριασμό
αυτών, καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου των δημοσίων συμβάσεων 11) Εφαρμογή της
εποπτείας και του ελέγχου των μηχανισμών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δημοσίων
συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων διαδικασιών καταγγελίας και κυρώσεων
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12) Ένταξη των δημοσίων συμβάσεων στη συνολική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών,
των διαδικασιών χορήγησης του προϋπολογισμού και των υπηρεσιών.25
6.2.

Ευρωπαϊκές Πολιτικές:

«Τρεις προτεραιότητες κατέχουν κεντρική θέση στη στρατηγική για την Ευρώπη 2020, οι
οποίες αλληλοενισχύονται και διαμορφώνουν την εικόνα της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς για την Ευρώπη του 21ου αιώνα και ειδικότερα: α. Έξυπνη ανάπτυξη, που συνίσταται
στην ενίσχυση της γνώσης και της καινοτομίας ως καθοριστικών παραγόντων της μελλοντικής
ανάπτυξης της Ευρώπης. Τούτο απαιτεί τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την
ενίσχυση των επιδόσεων στην έρευνα, την προώθηση της καινοτομίας και της μεταβίβασης της
γνώσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών και τη διασφάλιση ότι οι καινοτόμες ιδέες κα μπορούν να λάβουν τη μορφή
νέων προϊόντων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας
και την αντιμετώπιση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων κοινωνικών προκλήσεων. Προκειμένου να
υπάρξει επιτυχής κατάληξη, τα προαναφερόμενα πρέπει να συνδυαστούν με την
επιχειρηματικότητα, τη χρηματοδότηση και την εστίαση στις ανάγκες των χρηστών όπως και
στις ευκαιρίες που παρέχουν οι αγορές. β. Βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία σηματοδοτεί την
οικοδόμηση μιας οικονομίας διατηρήσιμης και ανταγωνιστικής, στην οποία οι πόροι
χρησιμοποιούνται αποδοτικά, την αξιοποίηση του ρόλου της Ευρώπης στην ανάπτυξη νέων
διαδικασιών και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων τεχνολογιών, την
επιτάχυνση της εγκατάστασης ευφυών δικτύων χρησιμοποιώντας ΤΠΕ, την εκμετάλλευση
δικτύων σε κλίμακα ΕΕ και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των
επιχειρήσεων, ιδίως στο μεταποιητικό τομέα και στο πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
γ. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία συνδέεται με την παροχή δυνατοτήτων στους
πολίτες, μέσω υψηλών επίπεδων απασχόλησής, την επένδυση σε δεξιότητες, την
καταπολέμηση της φτώχειας και τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, την κατάρτιση και
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας που βοηθούν τους πολίτες να προετοιμαστούν και να
διαχειριστούν τις αλλαγές, με σκοπό την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας.»26
25

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020» Μέρος Α, Σελ. 10-14.
26
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην «Πρόταση για την υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις
Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020» Μέρος Α, Σελ. 15 όπου παρατίθενται αποσπάσματα από την Ανακοίνωση της
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6.3.

Ελληνικές Πρακτικές:

Σύμφωνα με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην «Πρόταση για την
υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020» Μέρος Α, και στις
σελίδες 22-30, διαπιστώνονται και διατυπώνονται ξεκάθαρα οι ελληνικές αδυναμίες:
«Ο χώρος των δημοσίων συμβάσεων είναι διαχρονικά βεβαρημένος εξαιτίας της μη
αποτελεσματικής διαχείρισης των διατιθέμενων προς τον σκοπό αυτό πόρων του κρατικού
προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των
κονδυλίων των ευρωπαϊκών ταμείων, με συνέπεια αφενός την επιβάρυνση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων και εν τέλει του δημόσιου χρέους, αφετέρου την καθυστέρηση
ή/και ματαίωση της υλοποίησης δημόσιων επενδύσεων που θα υπηρετούσαν την ανάπτυξη,
την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μεταστροφή του οικονομικού κλίματος. Υπό συνθήκες
οξείας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, εντείνεται η ανάγκη για αξιοπιστία και
αποτελεσματικότητα της δράσης του Κράτους στον συγκεκριμένο τομέα. Τα προβλήματα και οι
ελλείψεις που εμφανίζει ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα αφορούν τόσο στο
θεσμικό πλαίσιο όσο και στην οργανωτική δομή, τη διοίκηση, την εποπτεία και τον έλεγχο
αυτού (…) ειδικότερα τα ουσιώδη προβλήματα και ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο σύστημα
των δημοσίων συμβάσεων αποτυπώνονται στα ακόλουθα:
α) Έλλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
β) Η Διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις
γ) Δυσχέρειες στην καταγραφή και συλλογή στοιχείων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις όπως
και στην χρήση των ΤΠΕ (δηλ. τεχνολογίας πληροφοριών)
δ) Πολυπλοκότητα θεσμικού πλαισίου
ε) Αναγκαιότητα θεσμικού πλαισίου για τις παραχωρήσεις
στ) Έλλειψη προτυποποίησης διαδικασιών και εγγράφων
ζ) Έλλειψη προτυποποίησης τεχνικών προδιαγραφών
η) Ενίσχυση του συστήματος έννομης προστασίας
θ) Δυσλειτουργίες στην οργανωτική επάρκεια των φορέων
ι) Αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό
ια) Ελλιπής εποπτεία, αξιολόγηση και έλεγχος του τομέα δημοσίων συμβάσεων
Επιτροπής «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2010)
2020 τελικό, 3.3.2010.
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ιβ) Ειδικά ζητήματα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων της υγείας
ιγ) Καθυστερήσεις των αποπληρωμών των υποχρεώσεων του Δημοσίου στις επιχειρήσεις
ιδ) Μειωμένη πρόσβαση των Μ.Μ.Ε. στον εγχώριο τομέα των δημοσίων συμβάσεων
ιε) Μειωμένη προώθηση της καινοτομίας στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων

Είναι περισσότερο από σαφές, ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτέλεσαν ανέκαθεν κρίσιμο
πεδίο της πολιτικής και της δημοσιονομικής ζωής της χώρας μας, οι οποίες σε συνδυασμό με
την δημοσιονομική κρίση η οποία επηρεάζει την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία,
ανέδειξε όχι μόνο τα οικονομικά προβλήματα, αλλά και τα προβλήματα δημόσιας διοίκησης,
λειτουργίας των θεσμών και της αντικειμενικής διαχείρισης πόρων. Οι οικονομικοί πόροι του
δημοσίου τομέα δεν ήταν ποτέ απεριόριστοι και γι’ αυτό πρέπει να διατίθενται πάντοτε με
σύνεση, σαφή στόχευση και διαφανείς τρόπους. Ακολούθως και το νομοθετικό πλαίσιο το
οποίο ρυθμίζει αυτές τις διαδικασίες, οφείλει να διασφαλίζει την διαφάνεια και την αποδοτική
χρήση και αξιοποίηση των δημόσιων δαπανών ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη των δημοσίων
χρημάτων και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια των
επιλογών των αναθετουσών αρχών. Κι ενώ η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, γινόταν με
βάση την καλύτερη οικονομική προσφορά, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής, δημιουργήθηκε το
πρόβλημα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη το οικονομικό κόστος της συνολικής ζωής του έργου
αλλά και δεν συνυπολογίζονταν τόσο κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, όσο και περιβαλλοντικά
κριτήρια, τα οποία και αναγορεύονται ως από τα βασικότερα πλέον, στο Κοινοτικό Δίκαιο.
Με την υιοθέτηση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
για τις δημόσιες συμβάσεις, και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου για συμβάσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, και την ενσωμάτωσή τους στο
Εθνικό μας Δίκαιο με τον Ν. 4412/2016, οι διαδικασίες οδεύουν και οφείλουν να γίνουν
απλούστερες και πιο αποτελεσματικές τόσο για τις αναθέτουσες δημόσιες αρχές αλλά και για
τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε οι «αγορές» του δημοσίου να διεξάγονται με την καλύτερη σχέση
ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού. Τέλος, η
σταδιακά πλήρης υιοθέτηση ηλεκτρονικού τρόπου για τις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και
η δυνατότητα προώθησης και σύναψης συμβάσεων-πλαίσιο (framework contracts), παρέχουν
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την δυνατότητα αξιοποίησης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) προς
όφελος της οικονομίας και της διοίκησης μεν, αλλά στοχεύουν και στην δραστική μείωση της
διαφθοράς και στην αποτελεσματική παρακολούθηση και έλεγχο όλων των εμπλεκομένων
φορέων, δημιουργώντας τελικό όφελος για την οικονομία και την κοινωνία, συνολικά.
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Ευχαριστίες!
Ευχαριστώ τον αγαπητό καθηγητή κο Πεχλιβάνο Λάμπρο, που μου έδωσε την δυνατότητα να
ασχοληθώ με ένα θέμα ενδιαφέρον μεν και ταυτόχρονα σημαντικό για εμένα μιας και η
προετοιμασία για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου, αποτελεί την επαγγελματική μου
ενασχόληση. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την ουσιαστική βοήθειά του στην εκπόνηση αυτής της
διπλωματικής εργασίας καθώς και για τις στοχευμένες και καίριες παρεμβάσεις του κατά την
διαμόρφωση αυτής.
Τέλος, ευχαριστώ τους οικείους μου αλλά και την οικογένειά μου, για την υπομονή και θετική
διάθεση που επέδειξαν καθ’ όλη την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου!
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